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Acum se pun bazele 
recoltei viitoare

Datorită condițiilor pedoclimatice favorabile, tn regiunea București, cultura griului ocupă peste 540 000 ha — adică 36 la sută din suprafața arabilă. In aceste zile, în unitățile agricole din regiune se fac intense pregătiri pentru ca în anul viitor, de la această cultură, să se obțină producții cît mai mari. Pentru a cunoaște cum se rezolvă problemele privind amplasarea griului, fertilizarea și pregătirea solului, alegerea celor mai productive soiuri, corespondentul ziarului nostru pentru regiunea București, Florea Ceaușescu, a adresat cîteva întrebări tov. Vasile VEDEANU, preșe
dintele consiliului agricol regional.

Recent au avut loc consfă
tuiri cu specialiști din regiune 
privind cultura griului. Ce 
învățăminte s-au desprins 
pentru activitatea viitoare ?Anul acesta, după terminarea recoltării griului, am organizat la Institutul de cercetări pentru cereale și plante tehnice Fundulea și la Alexandria, schimburi de experiență la care au participat toți inginerii agronomi din cooperativele agricole de producție, inginerii mecanici din stațiunile de mașini și tractoare și oameni de știință.Cu aceste prilejuri s-au făcut schimburi de păreri privind comportarea soiurilor, alegerea solelor în funcție de plantele premergătoare, administrarea îngrășămintelor chimice, executarea lucrărilor de însămînțare.Concluzia principală care s-a desprins din discuții este că s-au creat condiții ca, chiar și în anii cu climă mai puțin prielnică, să se asigure obținerea unei recolte bune. Unitățile agricole dispun de posibilități largi de mecanizare a lucrărilor, de folosire a îngrășămintelor și a soiurilor valoroase, de aplicare a agrotehnicii avansate. Acum, producția de grîu este hotărîtă în cea mai mare parte de intervenția omului, de modul cum valorifică condițiile create. In anii 1961—1965, cooperativele agricole din regiune au reușit să realizeze o creștere a producției medii cu 502 kg la hectar, respectiv cu 46 la sută față de media celor cinci ani precedenți. Caracteristic este faptul că s-au redus diferențele care au existat înainte între cooperativele agricole cu condiții asemănătoare. Faptul că numeroase unități, situate în toate raioanele, au realizat producții superioare mediei pe regiune dovedește că mai sînt încă mari posibilități în obținerea unor rezultate și mai bune.

Amplasarea judicioasă a 
culturilor de grîu are o mare 
însemnătate pentru sporirea 
producției la hectar. Cum a 
fost rezolvată această pro
blemă ?Pentru grîu, premergătoarea cea mai bună este cultura care elibe

rează terenul mai din vreme, deoarece astfel se creează timpul material pentru a pregăti mai bine solul, pentru a asigura un pat germinativ cît mai bun. In toate cooperativele agricole, acolo unde griul a urmat după premergătoare timpurii, s-au obținut sporuri de recoltă cuprinse între 300 pînă la 1 000 kg la ha.Iată de ce consiliile agricole regional și raionale au îndrumat conducerile cooperativelor agricole ca în toamna acestui an, cu condiții deosebite determinate de întârzierea în vegetație a porumbului și de umiditatea insuficientă din unele raioane, să însămînțeze griul, în cea mai mare parte, după premergătoare care părăsesc terenul pînă cel mai tîrziu la 15—20 august.
(Continuare în pag. a V-a)

PRINCIPIUL
SUPREM

de Teodor BALȘ

întreaga țară înaintează pe orbita generoasă a socialismului. Toate treptele rachetei purtătoare ale revoluției au funcționat perfect, declanșate și dirijate de Partidul Comunist Român, forța politică conducătoare a întregii noastre societăți. Am depășit spațiul gravitațional al vechii lumi, bazată pe exploatarea forței de muncă a brațului și a creierului uman. Am realizat într-un ritm impetuos — după restructurarea întregii societăți românești — marile etape ale edificării bazei materiale a socialismului. Mergem spre o etapă superioară, desăvîrșind liniile armonice ale e- dificiului socialist.Al nouălea Congres al partidului marchează în istoria poporului nostru un moment crucial, ale cărui semnificații vor iradia profund deceniile următoare. în marele for al Congresului au fost hotărîte — după larga participare la dezbateri a țării întregi — liniile directoare ale evoluției noastre istorice viitoare.Că Republica Socialistă România este o țară modernă, puterni

că, în plin avînt, e un fapt recunoscut pînă și de cei cărora nu le este dragă orînduirea noastră. Străinii au definit progresul nostru rapid prin expresia lapidară a „miracolului românesc', care consemnează, dar nu și explică, transformările profunde, într-ade- văr uluitoare, realizate de poporul nostru.Cum a fost și este posibilă o asemenea explozie de entuziasm și de creație pașnică ? Ce forțe au concurat la declanșarea acestor energii, care au ridicat poporul nostru pe treptele unei evoluții istorice impresionante ? în ce constă puterea orînduirii noastre ? Noua lege fundamentală a statului nostru înscrie în paragrafele sale, limpede și lapidar, răspunsuri pe care noi, românii, le cunoaștem ca pe a- devăruri absolute care ne guvernează : faptul că în Republica Socialistă România întreaga putere aparține poporului liber și stă- pîn pe soarta sa, faptul că poporului îi a- parțin toate bogățiile țării. Numai un popor care muncește în deplină libertate, își cîr-

muiește singur destinele, poate păși spre înaltele culmi de civilizație spre care pășim noi.Spre el, omul muncii, spre acest creator de valori materiale și spirituale, spre cel ce dă sens și frumusețe vieții, înnobilînd-o, se întorc toate marile înfăptuiri ale acestor ani : „în Republica Socialistă România, întreaga activitate de stat are drept scop dezvoltarea orînduirii socialiste, creșterea continuă a bunăstării materiale și culturale a poporului, asigurarea libertății și demnității omului, afirmarea multilaterală a personalității umane'.Legea de bază a statului nostru proclamă, așadar, ca principiu suprem, grija față de om, libertatea și demnitatea lui, crearea condițiilor pentru afirmarea nestingherită, în toate domeniile, a personalității umane. Ce poate fi mai înălțător decît acest imn închinat constructorului patriei noastre socialiste ?
(Continuare 
în pag. a Il-a)

ÎNTRECEREA

Președintele Consiliului de Stat al R. P. Române, Chivu Stoica, împreună cu ministrul afacerilor externe, Corneliu Mănescu, au plecat vineri după-amiază din București spre Djakarta, unde, la invitația președintelui Indoneziei, Sukarno, și a ministrului afacerilor externe, Subandrio, vor participa la festivitățile prilejuite de cea de-a XX-a aniversare a proclamării independenței Indoneziei.

înainte de plecare, pe aeroportLa plecare, pe aeroportul Bă- neasa, erau de față tovarășii Ion Gheorghe Maurer, Gheorghe Apostol, Emil Bodnaraș, Ștefan Voitec, Petre Lupu, Avram Bu- naciu, membri ai Consiliului de Stat șl ai guvernului, membri ai conducerii Ministerului Afacerilor Externe, conducători ai unor instituții centrale și organizații obștești.Au fost prezenți șefi ai misiu-
Concurs pentru Imnul de Stat 
al Republicii Socialiste Româniaîn baza Hotărîrii Consiliului de Stat al Republicii Populare Române, Comitetul de Stat pentru Cultură și Artă organizează un concurs public pentru realizarea Imnului de" Stat al Republicii Socialiste România.Concursul este deschis tuturor compozitorilor și poeților, membri ai Uniunilor de creație sau amatori.Termenul de prezentare a lucrărilor este 15 februarie 1966.în acest interval de timp, cele mai valoroase dintre versurile realizate în vederea concursului vor fi publicate sistematic în presa cotidiană și în publicațiile literare și muzicale, pentru a fi cunoscute de compozitori și de publicul larg.în concurs vor putea fi primite și lucrări muzicale pe alte versuri decît cele publicate în presă.

Juriul, format din personalități de seamă ale vieții noastre culturale, va selecționa cele mai bune lucrări și va recomanda lucrarea pe care o consideră corespunzătoare pentru a deveni Imnul de Stat al Republicii Socialiste România.Lucrările selecționate de juriu vor fi tipărite, prezentate în concerte publice și difuzate prin intermediul radioteleviziunii pentru a fi audiate de publicul larg și a se cunoaște opinia și preferințele acestuia. Cele mai valoroase lucrări vor fi premiate. Comitetul de Stat pentru Cultură și Artă va pune la dispoziția concurenților regulamentul concursului, precum și toate datele necesare. Pentru orice informație, concurenții se pot adresa Comitetului de Stat pentru Cultură și Artă sau comitetelor regionale de cultură și artă.
IN CINSTEA ZILEI DE 23 AUGUST

PE ACELAȘI
DRUM
• Direcție esențială: îndeplinirea 

angajamentelor • Interviu pe 

teme tehnice • Oameni la carusel

Ștefan ZIDÂRIȚĂ

Care e stadiul dării in folosință a locuințelor ?
? J9

1 RAID-ANCHETÀ realizat de corespondenții noștri regionali
Al. MUREȘAN, Manole CORCACI și Radu APOSTOLConstructorilor de pe șantierele de locuințe le revin în acest an sarcini deosebit de importante. Ei trebuie să predea la timp și în întregime apartamentele planificate și, concomitent, să pregătească exemplar construcțiile primului an al viitorului cincinal.Au trecut șapte luni din acest an. în ce ritm se desfășoară lucrările pe șantierele construcțiilor de locuințe ?

Care-i situația dării în folosință Pentru a afla răspuns la aceste ziarului nostru au întreprins un rele din regiunile Cluj, Iași și Galați. Redăm în cele ce urmează constatările făcute, precum și unele păreri exprimate de constructori.
a noilor apartamente ? întrebări, corespondenții raid-anchetă pe șantie-
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a „Scinteii
CLUJ: Dezideratul nr. 1

documentația1•-A3 aflăm 
Gheorghieni 
unde în final vor fi con
struite două microraioa- 
ne cu circa 5 000 de a- 
partamente, școli, com
plexe comerciale.— Pină acum, noi am dat în folosință 340 de apartamente, față de 300 cît era prevăzut — ne spune ing. B. STAN- CIU, directorul grupului de șantiere. Este zultatul meinice loturi chipele ridică

în cartierul 
din Cluj,

re- te- pe e-organizării a lucrărilor specializate : din patru loturiblocurile la

„roșu“, iar cele din al cincilea execută finisajele. Avantajele acestui sistem de organizare sînt multiple : utilajele sînt mai bine folosite, muncitorii s-au specializat în execuția diferitelor faze, ritmul de lucru e mult mai rapid, se a- sigură o bună calitate în execuție.
— Cele relatate sînt 

demne de reținut. Dar 
de ce din 1 000 de apar
tamente, cît are plani
ficat pe întregul an 
grupul dv., au fost ter
minate pînă acum doar 
340 ?

— într-adevăr, eșalonarea execuției și dării în folosință a noilor locuințe nu este corespunzătoare. Această situație ne-a fost însă impusă de faptul că proiectul de ansamblu al cartierului ne-a parvenit abia în august anul trecut, iar lucrările au început în septembrie. De aceea, nu am putut crea suficient front de lucru pentru primele luni ale anului. Dispunem de o capacitate de execuție necesară pentru a face față unui volum și unui ritm sporit de lucrări. Pornind de la aceasta, nu de mult am reeșalonat predarea construcțiilor la date mai apropiate, cele mai multe pînă în octom
brie.

Pe șantierul de con
strucții de locuințe din 
Dej, graficele de execu
ție nu sînt respectate.— în primul rînd, din lipsa documentației, care constituie pentru noi dezideratul nr. 1, ne spune inginerul EUGEN DÎNȘOREANU, șeful șantierului. Patru blocuri au început abia în martie, cu trei luni mai tîrziu decît era prevăzut. Lucrările la aceste blocuri sînt rămase în urmă față de grafic. Lipsa de documentație ne va crea greutăți și în asigurarea frontului de lucru pentru 1966. încă nu știm precis nici acum ce vom executa în anul viitor.

( Continuare 
în pag. a V-a)

nilor diplomatice acreditați în R. P. Română, alți membri ai corpului diplomatic, membrii ambasadei Indoneziei la București, precum și studenți indonezieni a- flați în țara noastră.Cu același avion a plecat spre Djakarta, Sambas Atmadinata, ambasadorul Indoneziei la București. (Agerpres)
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ÎN ZIARUL DE AZI

■ Pe urinele articolelor 
„Scinteii“ — AU 
CUVINTUL 
INSTITUȚIILE VIZATE

■ 0 verigă însemnată
a învățămintului mediu 
de specialitate: 
LICEELE ECONOMICE

(pag. a Il-a)

■ SPITALUL
DE CAMPANIE

■ BOICOTUL
(pag. a 111-a)

AVEȚI 
SALUTĂRI 
DIN ITALIA
INSTANTANEE

de Nicujă TÀNASE

Legați-vă centurile 
de siguranță

Chiar nu credeți ? Zău am 
pornit spre Italia. Cu un I.L. 
18. Priviți în jos: Marea Adria- 
tică. Dacă s-ar putea sări din 
mers aș sări să mă scald în 
ea. Marea Adriatică nu e 
Herăstrăul și nici măcar Fio- 
reasca. Vă dați seama...

O voce simpatică ne roagă, 
în englezește, să ne legăm cen
turile de siguranță și să nu 
fumăm. Coborîm pe aeropor
tul Leonardo da Vinci. In de
părtare se vede Roma. Ave 
Roma !

Il rog pe șofer să apese pe 
accelerator, să ajung mai re
pede. Mi-aduc aminte că un 
profesor burtos, de geografie, 
mi-a dat un patru. Mă pusese 
să vorbesc despre Italia și 
i-am spus că n-o cunosc, că 
n-am fost niciodată pe-acolo.

Acum sînt în capitala Ita
liei.

Vă jur că dacă aș avea 
acum la îndemînă cele trei 
dicționare enciclopedice apă
rute la noi, tot nu aș găsi cu
vinte ca să vă descriu impre
sia care mi-a făcut-o acest 
oraș. Romulus și Remus au 
fost băieți deștepți : au știut 
unde să întemeieze Roma. Ce 
să mai vorbim de Cezar ! 
Acest minunat oraș este vizi
tat de 20 de milioane de tu
riști pe an. In acest an vor fi 
20 de milioane unu pentru că 
am fost și eu. V-am mărturi
sit mai sus că am avut nota 
4 la geografie, așa că vă rog 
să nu-mi cereți detalii de ghid 
sau analize profunde. Mulțu- 
miți-vă cu niște modeste in
stantanee și am să vă fiu re
cunoscător.

înconjurăm cu relantiul co
losul munte de piatră și că
rămidă al Coloseului. Cobor 
din taxi și iau loc pentru 
cîteva clipe în fosta lojă im
perială. Aici au stat cîndva 
împărații Romei. Fie-le țărîna 
ușoară... Mă tocmesc cu un 
negustor ambulant de vederi.

Toți cei care au fost la uzina 
„Republica” 
nicieni, reporteri 
pur și simplu, și-au îi 
lafările lor ulterioare 
culoasa transformare 
lui din țagle de ojel 
lurite și nenumărate, 
rește, o explicație, 
foza, de data aceasta 
tă în secunde, este cu adevărat 
captivantă. Aflate sub impulsul 
mecanizării și automatizării, sute 
de tone de utilaje de laminare 
acfionează singure, încît se cre
ează impresia că uzina produce 
mișcarea prin toate detaliile sale.

în aceste zile dinaintea lui 23 
August, întrecerea a luat aici 
ceva din temperatura înaltă a 
laminoarelor, aglomerînd grafi
cele cu cifre care invită la me
ditație : din angajamentul luat 
pe întregul an s-au și realizat 
pînă acum 2 826 tone de țeavă 
finită peste plan, iar productivi
tatea muncii a crescut fajă de 
sarcina dată cu 3,8 la sută.

din Capitală, teh- 
sau vizitatori 

hceput re
çu specta- 
a metalu- 
în je vi fe- 
Există, fi- 
Metamor- 

concentra-

In

(Continuare în pag. a V-a)
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O VERIGĂ ÎNSEMNATĂ 

A ÎNVĂȚĂMÎNTULUI 

MEDIU DE SPECIALITATE

LICEELE

relațiilor da interdependen
tă financiară dintre diferiți 
factori ai procesului de pro
ducție — credem că ele vor 
fi îndeplinite în condiții op
time, concepînd practica la 
care ne referim pa două 
direcții : prima, cu o dura
tă de 4—6 săptămîni, la 
sfîrșitul anilor III și IV, Iar 
cea de-a doua, ridicînd pro
bleme mai complexe și avînd 
menirea, pe lîngă aprofun
darea cunoștințelor asimila
te la cursuri, să ofere ele
vilor o viziune de ansam
blu asupra problemelor de 
specialitate, considerăm că 
ar fi nimerit să se desfă
șoare în timpul ultimului 
trimestru școlar, în unități 
economice și financiare cîf 
mai bine dezvoltate. în le-

ECONOMICE
Sarcina Congresului al 

IX-lea al partidului, privi
toare la extinderea fnvăță- 
mîntulul mediu prin înfiin
țarea unor licee de specia
litate (industriale, agricole, 
economice, pedagogice), 
are un caracter de vădită 
actualitate. în privința li
ceelor economice — la care 
ne vom referi în cele ce ur
mează — actualitatea lor 
e determinată de necesita
tea formării unui număr 
corespunzător de cadre me
dii, care să posede cu
noștințe temeinice de cul
tură generală și de specia
litate. Acestora le revine 
drept îndatorire să contri
buie la o mai bună funda
mentare pe baze științifice 
a întregii activități econo
mice, să participe la orga
nizarea și la dirijarea efi
cientă a producției, în con
cordantă deplină cu cerin
țele actuale și de perspec
tivă ale economiei natio
nale.

Tocmai de aceea, consi
derăm că cea dintîi măsură 
de care va trebui să se 
țină seama în stabilirea 
structurii viitoarelor licee e- 
cOnomice este fixarea unui 
profil cît mai strîns legat 
de nevoile concrete ale 
construcției socialiste. Spre 
deosebire de organizarea 
fostului învățămînt mediu 
tehnic, caracterizat prin 
existența unui număr exa
gerat de secții care, în cele 
din urmă, ducea la fărîmi- 
țarea procesului de pregă
tire a cadrelor, considerăm 
că viitoarele licee economi
ce ar trebui profilate
pe următoarele direcții
de specializare : conta
bili, planificatori șl statis
ticieni pentru unitățile eco
nomice; contabili, planifi
catori și statisticieni pentru 
sistemul financiar și de cre
dit; merceologi pentru in
dustrie și comerț. Opi
năm pentru o asemenea so
luție întrucît activitatea e- 
conomică ce se desfășoară 
în fabrici, uzine, pe șan
tiere de construcții, în în
treprinderi comerciale, bănci 
etc., la care vor participa 
și viitorii absolvenți, este 
specializată îndeosebi pe 
direcțiile menționate mai 
sus.

Una din problemele cu o 
importanță deosebită, de 
rezolvarea căreia depinde 
structura organizatorică a 
viitoarelor licee economice, 
o constituie, desigur, pla
nul de învățămînt. Omoge
nizarea lui trebuie să fie 
rodul analizei multilaterale 
a sarcinilor care stau în fața 
unei asemenea școli, a ne
cesităților de cadre eco
nomice cu pregătire me
die, a perspectivelor pe 
care le are învățărÂnful cu 
acest profil în țara noas
tră. Referitor la această la
tură a problemei, am vrea 
să facem cîteva propuneri.

Mal întîl considerăm po
trivii ca durata liceului e- 
conomic să fie de 5 ani, 
pentru a exista timpul ma
terial necesar unei core
lări cît mai juste între dis
ciplinele de cultură genera
lă și între materiile de 
specialitate. Ele au menirea 
să ofere tinerilor cunoș
tințele necesare In vede
rea obținerii diplomei de

maturitate, după care viito
rul absolvent să poată lu
cra în bune condiții în 
producție sau să frecvente
le o facultate de speciali
tate. Ponderea și eșalona
rea materiilor de cultură 
generală pot fi fgcute 
după sistemul planului de 
învățămînt al liceului de 
cultură generală, cu men- 

ca în cazul de 
față, fiind vorba implicit 
de pregătirea unor spe
cialiști economici, va fi ne
voie să se acorde atenție 
deosebită mai ales unor 
discipline ca economia po
pică socialistă, matema
tica, fizica, chimia, geogra
fia economică etc., care 
pot sprijini însușirea pro
blemelor de specialitate. Cît 
privește obiectele de studiu 
cu profil de specialitate, a- 
cestea credem că trebuie 
stabilite avîndu-se în ve
dere cele trei specialități 
menționate, pe direcțiile 
cărora vedem funcționarea 
liceelor economice. Sintern 
de părere însă ca fiecare 
specialitate să aibă un plan 
de învățămînt separat pen
tru evitarea acelor situații 
în care, după cum dese
ori se înfîmpla în trecut, e- 
levif primeau un volum de 
cunoștințe puțin diferen
țiate în raport cu profesiu
nea pentru care erau pre
gătiți. Bunăoară, contabi
lii, planificatorii, statisti
cienii pregătiți pentru uni
tățile economice vor tre
bui să aibă ca obiecte de 
studiu, începînd din anul 
III sau IV — cînd e ne
voie ca materiile de spe
cialitate să fie preponde
rente — organizarea, pla
nificarea, evidența și ana
liza economică în uni
tățile socialiste, cu ajutorul 
cărora să poată rezolva 
competent problemele cu
rente ale viitoarei lor pro
fesiuni : planificarea econo
mică, întocmirea dărilor de 
seamă contabile și statistice 
ș.a., deosebit de importante 
pentru realizarea în fie
care unitate a unei eficien
te economice corespunză
toare. Tot astfel, în planu
rile de învățămînt ale li
ceelor economice care vor 
pregăti contabili, planifi
catori, statisticieni pentru 
finanțe și credit, considerăm 
necesar să figureze în pri
mul rînd obiecte de studiu 
cu conținut referitor la fi
nanțarea și creditarea, evi
dența și controlul în eco
nomia națională.

în stabilirea disciplinelor 
de specialitate, a conținu
tului programelor școlare 
credem că trebuie să se 
aibă cu deosebire în ve
dere perfecționarea și mo
dernizarea continuă a pro
cesului de învățămînt. în a- 
cest sens ținem să subli
niem necesitatea ca în vi
itoarele licee economice să 
se acorde atenția cuvenită 
activității de evidență și 
calcul cu mijloace moderne. 
Considerăm că spre, deose
bire de actualul plan de în
vățămînt al școlii tehnice fi
nanciare, unde acestei pro
bleme i s-a repartizat o 
singură temă ce se par
curge în trei ore, în profi
lul viitoarelor licee econo
mice, mecanizarea lucrărilor 
de evidență să constituie o 
disciplină de sine stătătoare.

studiată în anil IV șl V. în 
felul acesta elevii vor pu
tea căpăta o orientare pre
cisă asupra acestui impor
tant domeniu de activitate 
legat de specialitatea lor, 
își vor forma priceperi și 
deprinderi privind folosirea 
mașinilor de calcul și de 
contabilizat, corespunzătoa
re nivelului contemporan al 
tehnicii.

Cel mai adesea, în tre
cut, învățămînful mediu e- 
conomic a fost conceput în
deosebi sub raport teoretic, 
neglijîndu-se sau limitîndu- 
se, în cel mai bun caz, le
găturile profunde pe care 
le comportă cu practica. De 
aceea, socotim deosebit de 
necesar ca în structura vi
itoarelor licee economice, 
pregătirea practică a elevi
lor să fie pusă în dreptu
rile sale, constituind, ca și 
pentru celelalte licee de 
specialitate, o latură esen
țială a procesului de învă
țămînt. Ținînd seama de ex
periența actualelor școli fi
nanciare, opinăm ca instrui
rea practică a elevilor vi
itoarelor licee să se desfă
șoare sub două forme : 
practica în școală, concreti
zată prin efectuarea de 
exerciții și monografii cu 
caracter economic, și prac
tica în producție, desfășu
rată în unități economice 
cu profilul celor în care vor 
lucra absolvenții.

în ceea ce privește o- 
biectivefe practicii în pro
ducție — cunoașterea de 
către elevi a problemelor 
economice existente în u- 
nifățile de diferit profil, a

gătură cu această proble
mă am vrea să facem pro
punerea ca fiecare liceu e- 
conomic să aibă stabilit, pe 
o perioadă mai îndelunga
tă, un număr corespunză
tor de întreprinderi, unde 
elevii să-și efectueze sta
giul de practică. Avantaje
le acestei soluții ar fi mul
tiple : ne limităm să men
ționăm în această ordine 
legăturile mai strînse pe ca
re cadrele didactice și e- 
levii le-ar avea cu produc
ția, continua adaptare a 
procesului de învățămînt la 
nevoile unităților economi
ce, posibilitatea unui con
trol sistematic al practicii. în 
prezent, în școlile cu profil 
economic, neexistînd un 
astfel de sistem, condițiile 
de practică variază prea 
mult de la o efapă la alfa, 
de la o întreprindere la 
alta și căile de perfecțio
nare sînt astfel cu mult 
mai resfrînse.

Fără îndoială că organi
zarea liceelor economice 
cere soluționarea și a altor 
probleme, organizatorice 
sau de conținut, decîf a 
celor ridicate de noi. Una 
dintre ele este redactarea 
unor manuale cît mai a- 
propiate de menirea pe ca
re ele o au de a fi ade
vărate instrumente de lucru 
ale profesorului șl elevilor. 
Pentru perfecționarea lor 
continuă, sub raport științi
fic și metodic, credem că 
ar fi binevenită extinderea 
practicii ca manualele desti
nate elevilor viitoarelor 
licee economice să fie ela
borate pe bază de concurs, 
de către economiști care 
activează în sistemul de în
vățămînt economic — su
perior, mediu.

Prof. Elena BÄRÄNESCU 
Prof. Constantin COATU 
București
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Pe urmele 
articolelor „SCÎNTEII"

în obiectiv:

CERINȚELE CETĂȚENILOR Teatrul național „I. L. Caraglale' 
(Teatrul de vară „23 August“) : In- 
ttlnire cu îngerul (orele 20). Teatrul 
satiric-muzlcal „C. Tănase' (grădina 
Boema) : Carnaval la Tănase (orele 
20,15). Circul de stat : Internațional 
circ (orele 20).

Au cuvlntul instituțiile vizate

La articolul cu titlul de mai sus DIRECȚIA GENERALA A MARILOR MAGAZINE DIN CADRUL MINISTERULUI COMERȚULUI INTERIOR ne trimite o scrisoare de răspuns din care desprindem :
„Articolul apărut în „Scînteia“ 

ridică o serie de probleme legate 
de modernizarea magazinelor uni
versale și în special a magazinu
lui „Victoria", unde articolul con
stată încă rămîneri în urmă în 
ce privește introducerea formelor 
noi de vinzare. Trebuie să arătăm 
că problema introducerii tehnicii 
comerciale moderne în unitățile 
subordonate direcției noastre a 
constituit și continuă să rămînă 
una din preocupările noastre pri
mordiale".După ce arată că atît în unitățile nou create, cît și la cele care au fost renovate și modernizate, principiile de organizare au avut în vedere necesitatea ca acestea să practice forme rapide și productive de comerț, scrisoarea subliniază că „încă din anul 1960, 
analizîndu-se condițiile de desfă
șurare a activității comerciale a 
magazinului universal „Victoria", 
s-a constatat necesitatea moderni
zării și reutilării acestei unități la 
nivelul tehnicii comerciale actuale
și s-au întocmit documentații de 
bază pentru proiectarea acestor 
lucrări".

Pentru informare — se spune în continuare în scrisoare — vă adu
cem la cunoștință că după apa
riția articolului a fost dat în folo
sință, reorganizat pe principiul ex
punerii deschise, etajul III al ma
gazinului universal „București", 
lucrare începută încă din luna a- 
prilie, modernizările urmînd a fi 
continuate și la alte nivele ale 
magazinului.în legătură cu același articol ne-a răspuns și CONDUCEREA MAGAZINULUI UNIVERSAL „VIC- TORIA"-BUCUREȘTI. în scrisoarea trimisă se arată :

TELE VIZIUNE

crări sînt trecute în planul de mă
suri tehnico-organizatorice.

O problemă importantă este a- 
ceea a aerisirii magazinului nos
tru. Anul trecut ni s-au alocat 
fonduri pentru refacerea instala
ției electrice și introducerea aeru
lui condiționat. Pentru a nu stîn- 
jeni însă activitatea comercială, 
instalarea tubulaturii necesare s-a

„Lucrătorii magazinului nostru 
s-au străduit — și au reușit — să 
schimbe într-o oarecare măsură, cu 
forțele lor proprii și prin resurse 
interne, fața magazinului. în arti
colul publicat în „Scînteia" se > a- 
răta ca un aspect negativ faptul 
că mai sînt încă locuri de desfa
cere în cadrul magazinului nostru 
unde se practică forme învechite 
de comerț cu mobilier demodat, 
care nu mai corespunde cerințe
lor actuale ale comerțului nostru 
socialist. Arătăm, în legătură cu a- 
ceasta, că lucrătorii întreprinde
rii noastre nu se opresc la rezul
tatele bune obținute pînă în pre
zent și că vor continua acțiunea 
începută cu privire la moderniza
rea magazinului nostru. Aceste lu-

făcut în timpul nopții. în momen
tul de față se așteaptă predarea 
proiectelor de execuție a plafoa
nelor și respectiv iluminarea aces
tora, cu care ocazie se va efectua 
și mascarea tuburilor de aerisire.

Un alt aspect subliniat în arti
col este acela al casei colectoare 
pentru plata facturilor și ambala
rea mărfurilor cumpărate de la 
mai multe raioane de către ace
lași client. Rămîne să analizăm 
această problemă cu resortul orga
nizării din Direcția generală a ma
rilor magazine.Firește, această problemă trebuie analizată, dar din felul cum se răspunde nu reiese CÎND se va începe această analiză, CÎND se vor trage concluziile de rigoare.

16,10 — Campionatul european de 
Caiac canoe (Transmisiune de la lacul 
Snagov). 10,00 — Jurnalul televiziunii. 
19,20 — Pentru copii șl tineretul șco
lar : „Enigma din Peștera Neagră“, 
emisiunea a IV-a — „Ultimele pregă
tiri“, din ciclul „Cireșarii“ de 
Constantin Chiriță. 20,00 — Tele-enci- 
clopedie. 21,00 — Muzică populară. 
21,45 — Retrospectivă umoristică —• 
emisiunea a Xl-a cu... Gelu Mano- 
lache (de la Teatrul de stat din 
Constanța). 22,15 — Spectacol de re
vistă — 30 de minute cu renutr" 
cîntăreață și dansatoare Zlzl Je 
maire. în încheiere : Jurnalul tete» - 
ziunil II — Sport și Buletin meteoro
logic.

XjNEMATOtRAFE

După publicarea articolului, COMITETUL EXECUTIV AL SFATULUI POPULAR REGIONAL PLOIEȘTI a 
convocat în ședință factorii de răs
pundere din întreprinderile și or
ganizațiile vizate — sîntem informați în scrisoarea de răspuns primită.

Cu această ocazie ORGANELE UNIUNII REGIONALE A COOPERATIVELOR MEȘTEȘUGĂREȘTI PLOIEȘTI ȘI I. H. R. „BUCEGI"-SI- NAIA au informat asupra măsuri
lor ce s-au luat pentru înlăturarea 
lipsurilor semnalate.în răspuns se arată, între altele,

Aveți salutări 
din Italia

(Urmare din pag. I-a)
Am scos la 300 de lire 20 de vederi. 
Ați primit vederile pe care vi le-am 
trimis din Roma ?

Pe șofer îl cheamă Umberto și se 
bucură că i-am devenit client. Sînt 
foarte curios. îl opresc mai mereu, 
și aparatul de taxat înregistrează. 
Mă plimbă pe străzile Romei cu în
cetinitorul și-mi. dă explicații. îmi 
recomandă hotelul Parioli. Accept și 
drept aldămaș bem cîte-o coca-cola.

Deci locuiesc la hotel Parioli, care 
este situat chiar în spatele parcului 
Borghese

— Să nu pleci din Roma pînă nu 
vizitezi muzeul Borghese Și dacă 
n-at nevastă geloasă fotografiază-te 
lîngă Paulina

— Care Paulina 1
— Sora lui Napoleon Bonaparte.
— Mai trăiește ?
— Trăiește din cauza sculptorului 

Canova . Zici că e vie. Să te foto
grafiezi lîngă ea, apoi să te duci să

Controloarea Cristina Constantin de la întreprinderea „Electrofar" din Capitala verifică calitatea tuburilor fluorescente
vezi Fontana Trevi cu sculpturile 
lui Bernini.

Sfaturile astea mi le-a dat direc
torul hotelului.

Vom vedea filmul 
cu „Cameleonii“?Cobor în Piața Spaniei. Aparatele 
de fotografiat ale turiștilor țăcănesc 
la fiecare pas. Mii de turiști. De 
toate națiile : americani, englezi, 
suedezi, danezi, nemți, cehi... prin
tre ei și Nicuță Tănase care e nu
mai ochi și caută un loc să arunce 
ambalajul unei „gelata" (înghețată).

Caut un coș de hîrtii. Nu-l găsesc. 
Mă plimb. Casc gura la turnurile 
lui Trinita dei Monti, la frumusețile 
care mă întimpină peste tot. Ochii 
mei nu se mai satură. Ce vreți, sînt 
pentru prima oară la Roma. Beau 
o gură de apă care țîșnește din 
prova bărcii așezate în fîntîna din 
mijlocul Pieței Spaniei. Ce fac cu 
ambalajul înghețatei ? Cum să scap 
de el ? Îmi vine in ajutor un ita
lian. A citit ce l-a interesat din zia
rul „Mesaggero" și l-a aruncat în 
mijlocul drumului. Niște copii se 
bat cu coji de pepene. Dacă-i așa... 
aflu că înainte cu cîteva săptămîni 
a fost o grevă a gunoierilor. Ce-o fi 
fost atunci pe străzi ?

In sus, pe strada Flaminlo se fil
mează. Sînt din sudul Giuleștiului, 
așa că înțeleg destul de bine dialec

tul roman. Cîțivă tineri comentează 
alături de camerele de luat vederi. 
Ei presupun că s-ar turna filmul 
bandei de tineri — feciori de bani 
gata — „Giovani Cameleonti“, al 
cărei proces abia s-a terminat. La 
proces „șeful" a declarat că a vrut 
să iasă din anonimat, să aibă publi
citate și în afară de acestea, în 
timpul cît a stat închis pentru cer
cetări a scris un scenariu care 
pare-se a și fost vîndut unui regizor.

Mi-aduc aminte că am în program 
pentru astăzi să văd Fontana Trevi, 
înot prin gloata de automobile care 
uneori se urcă și pe trotuar. Intru 
intr-un Tratoria și comand maca
roane. Le ud cu vin de Frascati. O 
iau din nou la drum. Mă așteaptă 
jos, la Fontana Trevi, Bernini cu co
losalele lui sculpturi.

Un măcelar și un 
vînzător de coșciugeîn drum spre Piața Veneției fac 
o haltă pe Via Romagna. La numă
rul 30, dintr-un difuzor dă năvală 
spre timpanele mele o melodie în
drăcită de jazz sud-american. Un 
bar ? Mă uit la firmă. Măcelăria „La 
doi dragoni" Drace, îmi zic, ăștia 
vînd fleicile în ritmul muzicii de 
jazz. Mă uit mai atent în vitrină. 
Intr-adevăr, măcelărie. Coarne de 
vite agățate pe pereți, reclame colo-

MARELE REZERVOR
SE AER CURAT AL CAPITALES

.. ... •

în legătură cu aspectele sesizate în articol, COMITETUL EXECUTIV AL SFATULUI POPULAR AL RAIONULUI „16 FEBRUARIE" ne răspunde următoarele :Cele sesizate în articol privitor 
la parcul Giulești au fost analiza
te cu toată atenția și verificate pe 
teren. Aspectele sesizate în articol 
le-am pus în discuția inginerilor 
și tehnicienilor de la secțiunea de 
gospodărie comunală, stabilin- 
du-se în acest scop măsurile nece
sare. S-au dat indicații precise ser
viciului de ’ Spații verzi, ca în a- 
tenția lucrătorilor să stea grija 
permanentă pentru întreținerea 
parcurilor și zonelor verzi, în mod 
corespunzător.Referitor la propunerea de a se crea o întreprindere centralizată care să se ocupe de întreținereazonelor verzi Comitetul Executiv nu-și însușește propunerea deoarece „raionul dispune de tehnicieni 
com.petenți și în măsură să. stu
dieze propunerile și sugestiile ce
tățenilor făcute cu ocazia întâlni
rilor. cu deputății și cu alte oca
zii, să rezolve operativ și la timp 
sarcinile ce le revin". O afirmație categorică, deși tovarășii- de la sfatul popular nu dezmint situația descrisă în articol și care în fapt vorbește tocmai de lipsa de competență și de operativitate cu care se rezolvă astfel de probleme.La același articol răspunde și

ÎNTREPRINDEREA CANAL APA- BUCUREȘTI care ne informează că în viitorii ani numărul ambarca
țiunilor de pe lacul Herăstrău se va 
mări în funcție de numărul cres- 
cînd al vizitatorilor.

Tot pe acest lac, pentru plimba
rea oamenilor muncii sînt 15 am
barcațiuni cu motor. Vor mai fi date 
în exploatare încă două hidrobuze 
etajate de construcție modernă cu 
o capacitate de 160 locuri fiecare 
șl un vaporaș cu o capacitate de 
125 locuri.

In ce privește montarea de re
flectoare pentru iluminarea lacu
lui în timpul nopții, întreprinderea 
noastră consideră indicată o ase
menea măsură, și a făcut I.D.E.B.- 
ului o propunere în acest sens

că în zilele de sîmbătă și duminică, 
pe traseele Ploiești-Azuga, Tîrgo- 
viște-Găești, Tîrgoviște-Pucioasa, 
Buzău-Rm. Sărat și Buzău-Urziceni 
va funcționa cite un atelier auto
mobil.Așa cum ne-a informat CONDUCEREA UNIUNII REGIONALE A COOPERATIVELOR MEȘTEȘUGĂREȘTI PLOIEȘTI, „în urma deficien
țelor semnalate de ziar, s-a ho- 
tărît repartizarea unui salariat 
din cadrul uniunii care să urmă
rească felul cum se respectă apli
carea sarcinilor trasate unităților 
de deservire de pe Valea Prahovei. 
S-a stabilit, de asemenea, ca săp
tămânal conducerile cooperative
lor să analizeze modul cum se a- 
sigură deservirea turiștilor pe 
trasee.în legătură cu deficiențele semnalate la cabana „Cota 1500“ și bufetul „Izvorul Rece" din Sinaia, I.H.R. „BUCEGI” SINAIA ne anunță că a luat următoarele măsuri : „La cabana 1500“, neexistînd 
instalație de forță pentru a putea 
funcționa frigider, s-a instalat în 
mod provizoriu un răcitor cu ghea
ță. Pentru comportare necorespun- 
zătoare și lipsă de răspundere ma
nifestată în repetate rînduri, ca
banierul Bondoi Gheorghe a fost 
scos din această funcție. Aceeași 
măsură s-a aplicat și ospătarului 
I. Piciorea de la bufetul Izvorul 
Rece, care nu a respectat indica
ția dată de conducerea I.H.R. de 
a servi orice fel de produse la 
cererea consumatorilor, indiferent 
de oră".Măsurile anunțate dau speranțe turiștilor că pe traseele amintite se vor bucura de o deservire mai bună. Cu condiția ca aplicarea lor să fie riguros și îndeaproape urmărită.

Totul este subordonat luptei 
pentru bunăstarea și fericirea o- 
mului muncitor, care a străbătut 
mileniile trudind din greu și su-

rate : Consumați carnea de „La doi 
dragoni". Alte reclame in versuri...

Un picolo care a adus trei cafele 
vînzătorilor de la taraba cu pepeni, 
din colțul străzii, ghicește din mers 
nedumerirea, de pe fața mea. Bine
voitor se străduiește să-mi explice.

— Știi de ce a instalat Albercio 
Amati, proprietarul măcelăriei, di
fuzoare ? Știi de ce pune muzică de 
jazz ?

— Nu știu.
— Ca să-i gonească clienții lui 

Zega Armando. Să-și mute Zega 
prăvălia de aici. Puștiul îmi arată 
vitrina magazinului alăturat. Zega 
are alături de măcelărie un magazin 
de pompe funebre. Puștiul îmi în
tinde mina stângă în care trebuie 
să pun o sută de lire drept recom
pensă pentru amabilitatea de a-mi 
explica nedumerirea.

Așadar, Zega are magazin de pom
pe funebre chiar alături de măcelă
ria „La doi dragoni“. E trist să cum
peri carne de lîngă niște coșciuge, 
așa că gospodinele au început să-l 
ocolească pe măcelar. Lui Amati i-a 
venit o idee salvatoare. A cumpărat 
o stație de amplificare, a instalat 
megafoane afară, a ales discuri în
drăcite, și țin-te domnule Zega, aș
teaptă dumneata cumpărători de 
coșciuge mult și bine. Cei îndoliați 
nu vor' mai veni să se tocmească cu 
dumneata pentru o înmormîntare în 
ritm de jazz. Fii dumneata sigur. 
Așa că de o bucată de vreme a în

ceput între cei doi negustori un 
mare și un scandalos proces care cu 
greu se va stinge. Dar reclama e su
fletul comerțului. Ziarele au scris 
mult despre acest conflict și astfel 
măcelarul Amati și vînzătorul de 
coșciuge Zega și-au făcut publici
tate. Acum au cumpărători și unul 
și altul.

Spre strada 
lui „Dolce Vita“

Am ajuns în Piața Veneției. Mă 
iau după turiștii care mai toți își 
dau întâlnire la Fontana Trevi. Mă 
amestec printre turiști. Rămânem 
cu ochii ațintiți minute, ore în șir, 
la ceea ce a zămislit marele artist 
al Italiei, Bernini. Arunc $i eu o 
monedă de 10 lire în fîntînă. Se 
spune că cine face așa se mai în
toarce pe acolo. Nu cred în super
stiții, dar dacă așa fac toți turiștii 
de ce să nu fac și eu ? 10 lire ? Cu 
10 lire nu poți cumpăra nici măcar 
o felie de pepene. Atunci ? Lăsa- 
ți-mă să fiu și eu o dată în viața 
mea superstițios.

Aștept să se facă târziu. Să treacă 
de miezul nopții s-o iau în sus spre 
Via Veneto, strada miliardarilor, 
strada lui „Dolce Vita“, ori cum i 
se mai spune „II dolce far niente".

Peste cîteva ore mă voi plimba 
printre miliardari. Așa că...

Fine del primo tempo.

ferind, care a făcut tot ce este fru
mos și durabil în civilizația și 
cultura patriei noastre, care a 
scris istoria cu propriul său sin
ge. în numele lui și pentru ferici
rea lui, Partidul comuniștilor a în
făptuit revoluția. Iar revoluția a 
schimbat nu numai structurile e- 
conomice, viața politică și socia
lă, nu a însemnat numai o nouă 
organizare a societății noastre, ci 
și o profundă transformare a su
fletului omenesc, o restructurare 
a valorilor umane, o descătușare 
a energiilor creatoare. Trăsături
le conștiinței socialiste s-au con
turat și se dezvoltă în procesul 
complex al luptei pentru construi
rea României noi, pentru stator
nicirea noilor relații sociale, care 
au exclus definitiv exploatarea o- 
mului de cake om, acel princi
piu sălbatic cuprins în dictonul ! 
Homo homini lupus.

Patria este astăzi a tuturor ; 
flecare are conștiința răspunderii 
directe pentru prosperitatea și fe
ricirea ei. Din marele plan al ds- 
săvîrșirii viitoare, care prefigu
rează România anilor 1970—75, 
fiecare și-a defalcat, în sectorul 
lui, partea de răspundere care-i 
revine, conștient că și în cuantu
mul său de muncă se concreti
zează viitorul colectivității.

Există un patos al viitorului 
care a cuprins masele. Se visea
ză lucid, cu tabela de calcul în 
față, cîntărind exact energiile u- 
mane disponibile. De la elevul 
care se pregătește pentru schim
bul de mîine, pînă la muncitor și 
savant, tot ceea ce este celulă vie 
a patriei s-a integrat efortului 
creator al acestui popor atît de 
dotat și do harnic, sub steagul 
luminos al Partidului Comunist 
Român.

Puterea orînduirii noastre este 
generată de conștiința marilor 
răspunderi și îndatoriri față de 
patrie, care animă pe oamenii 
epocii noastre, stăpîni ai timpului 
și ai propriului destin. Sînt mîn- 
dru că aparțin acestui popor că
ruia mă simt dator — alături de 
ceilalți confrați — cu cele mai 
profunde, mai omenești și mal vi
brante poeme.

UN ȘOARECE PRINTRE BĂRBAȚI!
Sala Palatului R. P. Române (orele 20
— seria 1488), Capitol (completare A- 
mintlri contemporane) — 9,30; 11,45 14; 
16.30; 18,45; 21. rulează și la grădină 
(completare Lucrările celui de-al 
IX-lea Congres al P.C.R.) — orele 20;
22.15. ROMULUS ȘI REMUS — cine
mascop : Patria (completare Lucrările 
celui de-al IX-lea Congres al P.C.R.)
— 10; 12,45; 15,45; 18,30; 21, București
(completare Melodiile străzii) — 8,45; 
11.15; 13,45; 16,15; 18,45; 21, grădina
„Progresul* (completare Melodiile 
străzii) — str. Ion Vldu nr. 5, orel’i
20, Melodia (completare Melodlna
străzii) — 9; 11,30; 14; 16,30; 19; 21,30. 
UNORA LE PLACE JAZUL : Repu
blica — 9; 11,15; 13,45; 16,30; 18,45;
21.15. Stadionul Dlnamo (completare 
Lucrările celui de-al IX-lea Congres 
al P.C.R.) — orele 20, Arenele Liber
tății (completare Muzeul Zambaccian)
— orele 20, Festival — 8,45; 11,15; 13,45; 
16,15; 19; 21,30, rulează și la grădină
— Pasajul Eforie — orele 20,15, Fero
viar — 10,30; 13,15; 16; 18,45; 21,30,
Excelsior — 9,30; 12,15; 15; 17,45; 20,30, 
Modern (completare Muzeul Zambac
cian) — 9; 12; 15; 18; 21. CĂPITANUL 
DIN TENKES (ambele serii) : Lu
ceafărul — 9,30; 13; 16,30; 20. STRI
GATUL : Flacăra (completare Surisul)
— 15,30; 18; 20,30, Floreasca (comple
tare Surisul) — 10,30; 13; 15,30; 18;
20,30. DOMNUL — cinemascop : Car- 
pați (completare Construim) — 9; 
11,30; 14; 16,30; 19; 21,30, Victoria (com
pletare Construim) — 9,45; 12; 14,15; 
18,30; 18,45; 21, grădina „Doina“ (com
pletare Lucrările celui de-al IX-lea 
Congres al P.C.R.) — orele 20, Expo
ziția — Piața Scînteit (completare 
Construim) — 20,15. PENSIUNEA
BOULANKA : Central — 9,30; 11.45: 
14; 16,15; 18,30; 20,45, Tomis — 9,30; 
11,45; 14; 16,15; 18,30, rulează și la 
grădină — orele 20,30. A IX-A EDIȚIE 
A JOCURILOR OLIMPICE DE IARNA
— 180 DE ZILE IN ATLANTIC : Lu
mina — 9,30, 11,45; 14; 16,15; 18,30;
20,45. AMERICA, AMERICA (ambeh... 
serii) : Union — 16,15; 19,45; PRO
GRAM PENTRU COPII: Doina — ru
lează numai la ora 10. ZIDUL ÎNALT: 
Doina (completare Rapsodia ungară)
— 11,30; 13,45; 16; 18,15; 20,30. LUCRĂ
RILE CELUI DE-AL IX-LEA CON
GRES AL P.C.R. — FATA DE PE 
SOMEȘ — DINCOLO DE CODRI ȘI 
PĂDURI — cinemascop — ISTORIA 
CIFRELOR — ȘTIINȚA ȘI TEHNICĂ 
Nr. 9/1964 — PIONIERIA NR. 4/1965 : 
Timpuri Noi — 10—21 în continuare. 
INTÎLNIRE LA ISCHIA — cinema
scop : Giulești (completare Spire cer)
— 14; 16.15; 18.30; 20,45, Miorița (com
pletare Spre cer) — 9,45; 12; 14,15;
16,30; 18,45; 21. DE DOI BANI VIO
LETE : Cultural — 16; 18,15; 20,30.
UN LUCRU FĂCUT LA TIMP : în
frățirea între popoare (completare 
La cel mal înalt nivel) — 10,30; 15,30; 
18; 20,30, Lira (completare La cel mal 
Înalt nivel) — 15; 17,15; 19,30; rulează 
șl la grădină — orele 20,30. HOCHEIȘ- 
TII — cinemascop : Dacia (completare 
Muzeul Cornel Medrea) — 9,30—14 în 
continuare. 16,15; 18,45; 21. DAȚI-MI 
CONDICA DE RECLAMAȚII : Bu- 
zeștl (completare Oltenii din Oltenia)
— 15,30; 18, Drumul Sării (comple
tare Oltenii din Oltenia) — 15,30; 
17,15; 19,30. CASA RICORDI — gră
dina Buzești — orele 20,15. REGINA 
CINTECELOR : Rahova - 16; 18.15, 
rulează șl la grădină — orele 20.30. 
PRELUDIO 11 — cinemascop : Crîn- 
gașl (completare — Muzeul Cornel 
Medrea) — 16; 18,15; 20,30. DECORAȚII 
PENTRU „COPIII MINUNE“ : Gri- 
vița (completare Casa Cetate) — 10; 
12; 16; 18,15; 20,30. CÏNTÎND DESPRE 
ARIZONA Bucegi (completare Gust 
bun... bun gust) — 10; 12,30: 16; 18,30;
21, Arta (completare Amintiri con
temporane) — 16; 18,15; 20,30; rulează 
și la grădină — orele 20,30. UN ENO
RIAȘ CIUDAT - grădina Bucegi - 
orele 20. RABY MATYAS : Unirea - 
16; 18,15, rulează și la grădină — orele
20.15. CUM SE REUȘEȘTE ÎN DRA
GOSTE : vitan (completare Fotbaliști, 
nu uitați copilăria) — 16; 18. NEAMUL 
ȘOIMAREȘTILOR — cinemascop : 
(ambele serii) : Munca (completare 
Șoptrle) — in; 16: 19. Grădina ..Vitan“
— Calea Dudeștl — orele 20,15. JUN
GLA TRAGICĂ : Colentina - 16 ; 
13.15; 20.30; rulează șl la grădină — 
orele 20,15. ȘOFERII IADULUI : 
Popular — 16; 18,15; 20,30. WINNE
TOU — cinemascop : Moșilor — 15,30; 
18: 20.30; rulează șl la grădină (com
pletare Minunea de la Ghiza) — orele 
20. FIUL CĂPITANULUI BLOOD — 
cinemascop : Cosmos (completare
Drumul) — 16: 18.15; 20,30. NUNTĂ 
CU PERIPEȚII : Viitorul (comple
tare Laminorul de țevi) — 16; 18,15; 
20,30. FEMEIA NECUNOSCUTA I 
Volga (completare Sport nr. 3/1965) — 
9; 11,45; 14,30; 17.30: 20,30 SPRE
CULMI ; Progresul — 15,30; 18; 20.
LALEAUA NEAGRA — cinemascop : 
Flamura (completare O călătorie spre 
inima Reșiței) — 10; 12,30; 16; 18,30; 21. 
SĂRITURA ÎN ÎNTUNERIC : Feren
tari (completare Sport nr. 3/1965) — 
16; 18; 20,30. OLIVER TWIST : Crțro- 
ceni — 15,30; 18; 20.30. RÄCH’ ‘ÎLE 
NU TREBUIE SA DECOLEZfc ; ci
nemascop ; Pacea (completare O călă
torie spre Inima Reșiței) — 16; 18; 
20,30. CFRASEI.LA : Grădina „Pro- 
gresnl-Parc" (completare Lucrările 
celui de-al IX-lea Congres al P.C.R.)
— Piața Libertății — orele 20,30.

CUM E VREMEA
Ieri in țară s Vremea s-a menținut 

răcoroasă și tn general instabilă, 
mal ales în Ardeal și Moldova unde 
cerul a prezentat înnorărl accentuate 
șl au căzut averse locale de ploaie 
însoțite de descărcări electrice. In 
regiunea de munte, la peste 2 000 m 
altitudine, cu totul Izolat s-a semnalat 
ninsoare Vîntul a suflat potrWit, 
predominînd din sectorul nord-, est, 
prezentînd intensificări locale. Te'm- 
peratura aerului la ora 14 înregistra 
valori cuprinse intre 10 grade la 
Huedin și 24 grade la Caracal, Cala
fat, Băilești, București șl Turnu 
Măgurele. în București : Vremea a 
fost răcoroasă, cu cer variabil. Vîntul 
a prezentat intensificări din sectorul 
vestic. Temperatura maximă In aer 
a atins 26 grade, iar pe sol 53 grade. 
Timpul probabil pentru zilele d» 15, 
16 șl 17 august. In țară : Vreme în 
general frumoasă, cu cer variabil. 
Averse Izolate se vor semnala în 
răsăritul țării la începutul intervalu
lui. Vîntul va sufla slab pînă la po
trivit. Minimele vor fi cuprinse între 
10 șl 20 grade, Iar maximele între 
22 și 32 grade. în București și pe lito
ral : Vreme în general frumoasă cu 
cer variabil Vînt slab pînă la potri
vit. Temperatura în creștere.
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Spitalul * campanie
CORNELIU LEU

Publicăm mai jos un fragment din romanul „Viața particulară a lui Constant 
Hagiu" terminat de curind de către autor. Personajul principal, al cărui nume apare 
și în titlul romanului, este urmărit într-o lungă perioadă de formare a personalității 
sale, perioadă care corespunde unor evenimente importante din istoria 
ultimelor decenii. Acțiunea fragmentului alăturat se desfășoară în mo
mentele imediat următoare actului de la 23 August 1944. Constant Hagiu, 
aflat într-un spital de front, vine în contact cu alte două personaje — muncitorul 
Ciobanu și țăranul Grigore Älbu — ale căror destine vor avea o influență hotărî- 
toare asupra formării lui.

in Jurul lui, salonul își ducea existența inertă, în miros de medicamente și sudoare, în gemete și neputincioase povestiri despre vise sau despre doruri. O apă sleită care-1 purta cu ea, legănîndu-1 atît cît era necesar ca să-și anestezieze primele impulsuri, să 
se lase purtat într-o lume a convenției și întîmplării. Cine știe cînd, ațipi învăluit în sen-

—• Un chirurg, un chirurg,spunea cineva.— Păi el e chirurgul 1— Tocmai, pentru că el e chirurgul. Ne trebuie un chirurg pentru el 1 l-a rupt mîna. A dracului putere !...11 lăsară pe Constant pe scaunul de pansament și se îngrămădiră toți în jurul chirurgului. Iar Constant nu văzu decît mișcarea halatelor albe

fi avut tăria asta ?...* Și dădu trist din ,cap iără să-și răspundă. Iși răspunse numai ca o justiiicare : „N-aveam pentru ce. Tăria trebuie să-ți vină de undeva, dintr-un țel mare în viață. Eh, ce irumos era cînd voiam să devin inventator !...'
★11 amorțiseră lunile de spital năclăite-n gînduri sceptice. Uneori, chiar își spunea că

orice cavalerism, la orice eleganță, la orice sentiment. Aici domină legile crude după care crești și descrești, după care cine are bani mai mulți își poate bate joc de cea mai bună carte a ta, în care sentimentul nesiguranței îl ai veșnic, pentru că nu e de-ajuns să ai vreo carte mare ca să poți cîștiga ceva, tot așa cum nu e de-ajuns ca în viață să ai neapărat calități ca să poți parveni.
★Vindecîndu-se, Constant plecă spre iront placid, ca după o noapte de joc, spre dimineață, cînd, îmbîcsit de tutun și de inerție, de replicile tip și de stilul de joc arhicunoscut al partenerilor, faci toate gesturile mecanic.timentul inutilității sale.Se trezi auzind un troznet, 

ca atunci cînd rupi o cracă. Și apoi glasul secătuit al ostașului de lingă el, căruia niște ■chije de brand îi betegiseră ambele picioare :— 11 bag în mîneca de la cămașă. Dacă văd că vrea să-mi reteze picioarele, îi trag cu reteveiul peste mînă.— Ssst !...— De ce, mă ?._Nu se auzi nici un răspuns. Pe semne că celălalt se exprima prin gesturi. Constant pricepu apoi din spusele ostașului cu picioarele betege că a- rătase cu teamă sau cu precauție spre el.— Cine, locotinentu ?... Nu, frate, e om cumsecade. Nu vezi că-1 țin în salon cu noi ?... Și-apoi, nu l-ai văzut că era cu Dascălu ?... Dascălu n-a făcut el gazeta aia de perete unde-1 înjură pe medicul-co- mandant ?1... Nu, mă ; ăștia-s oameni cumsecade!... Maioru', fir-ar ilcații lui de bețiv, că vrea să-mi taie mie picioarele!... Dincolo, în spitalu' de unde ne-a evacuat, ziceau că șe poate opera și că nu le pierd. Dar ăsta, cînd i-am spus asta m-a sictirit, că el e chirurg și nu io !...— Ți-a spus că ți le taie ?...— N-a spus, da' dacă mă adoarme și mă trezesc cu ele tăiate ?... Așa zicea către ceilalți, că nu mai e nici o scăpare... Of, doamne, și eu știu : mai e o scăpare, trebuie să mai fie 1...Ultimele cuvinte le strigase, glasul îi era de nerecunoscut. Avea în el ură, disperare. Tot salonul tăcuse și strigătul lui căzu ca o pasăre împușcată.într-un tîrziu, din colțul celălalt, un glas gros, necăjit și milos, încercă să-l consoleze :— Lasă, măi omule; liniș- tește-te că trec toate. Uite, ziarele scriu că trebuie să ne dea pămînt.— O să ne dea, sigur că trebuie să ne dea, se învîlto- rară mai multe glasuri.— Scrie în ziare că muncitorii au început să-i pună cu botu' pe labe pe patroni. La Constanța au pus prefect de-al nostru 1...— Ehe, se schimbă roata 1— Se schimbă, dar dacă mie îmi taie picioarele ?1— Lasă, măi omule, nu te • lai gîndi la asta.Dar omul nu putu să se abțină ; strigă iarăși cu glasul lui gîjîit :— N-am să-l las 1... N-am să-l las 1... Mai bine îi mănîno ficații decît să-1 las...— Da, e cam grăbit chi- rurgu', asta-i adevărat...— Are dreptate, nu trebuie să-1 lăsăm 1...
★Primul lucru pe care-1 văzu Constant cînd i se scoaseră feșele de pe ochi fu o ușă albă, cu perdele de tifon, care se dădea în lături și pe ea era adus un om cu halat în- sîngerat, căruia-i atîrna o mînă ruptă.

și totul incepu să-i tremure dinainte. îl orbea lumina. Se prăvăli moale, amețit, pe măsuța metalică. îi dădură să miroasă eter și-i spuseră să nu deschidă ochii. Sub pleoapele lui se inflamau aurore. Cineva spunea:— Cîtă tărie, domnule, cîtă tărie 1... S-a ambiționat și-a rezistat narcozei !— Și reteveiul unde-1 avea?— Naiba știe 1... în mîneca 
de la cămașă. Că noi toți e- ram atenți la picioare.— Șl cum și-a dat seama că 1 le taie ?... Era doar narcotizat.Vocile se îngrămădeau, se amestecau, cel întrebat de-a- bia prididea să răspundă :— Știu și eu !... V-am spus doar : a avut atîta tărie înqît a rezistat narcozei... La început s-a rugat : „domnule doctor, să nu mi le tăiați'... Și a adăugat : „Să nu mi le tăiați tocmai acum. O să ne dea pămînt, o să am nevoie să ar...'.— Și chirurgul, după obicei, l-a repezit, nu ?— Da... Pe urmă n-a mal zis nimic. Și deodată s-a ridicat de pe masă și l-a fulgerat pe chirurg cu reteveiul. S-a uitat la noi cu ochi mari, narcotizați, și ne-a spus : „Acuma o să vină un chirurg să-1 opereze pe el, și poate mă va opera și pe mine fără să mă schilodească...'.— Avea dreptate bietul om. Prea e măcelar maiorul. Și grăbit. Pe cîți oameni i-ar fi putut salva mai întregi 1...— ...Cum vă spun, ne-a privit, a spus asta, și abia după aceea a căzut, după aceea s-a lăsat doborît de narcoză. Ce tărie, domnule, ce tărie 1...— Vrea omul să se salveze.— Da, dar ce tărie !...Șl obsesia cuvîntului acesta „tărie' răsuna strident în urechile lui Constant. „Da, ce tărie — simțea și el nevoia să-și spună — omul vrea să trăiască, știe că i se va da pămînt, se-agață și cu dinții să nu rămînă schilod și neputincios tocmai acuma, cînd își vede visul 1... Dar eu î Eu aș

dacă ar fi avut o meserie s-ar fi gîndit la ea, la ce va face după ce se va întoarce din război, așa cum se gîndeau soldați! la gospodăriile lor, la transformările pe care sperau să le facă. Și sentimentul inutilității sale i se accentua. Dacă ar fi avut o profesie, în nopțile lungi de gînduri de aici, sau de pe front, cînd ar fi vrut să uite unde se află, ar fi făcut zeci de planuri, ar fi născocit zeci de soluții, ar fi adunat zeci de proiecte cu care, cînd s-ar fi întors din război, s-ar fi lansat, ar fi ajuns, poate, chiar să facă revoluție în domeniul respectiv. Dar așa...Noroc de ceasurile lungi petrecute la masa de joc. Jocul nu-ți pretinde decît să-i cunoști bine convențiile. Și astfel, te simți mai sigur decît în viață unde mereu îți iese în cale neprevăzutul. Regăsea la masa de joc ceea ce pierduse în viață, adică o oarecare siguranță de sine, satisfacția comodă de-a nu face nimic, mascată de falsa impresie că acționează, că merge înainte.„Deschis, mers, pas, plus, cip'... Redusă la cîteva noțiuni viața ți se pare mai simplă și mai clară. Mulți oameni caută să-și limiteze viața la o suită de convenții pe care, respectîndu-le, să aibă impresia că trăiesc și că există. Constant dezvolta în fața partenerilor săi această teorie, cu foarte multă plăcere :— ...Vedeți dumneavoastră, spre deosebire de viață, jocul are mai multă franchețe și te face să recunoști cinstit că ie așezi la masă din dorința evidentă de-ai smulge celuilalt ce-i aparține. Ca și în viață, lupta este lipsită de scrupule, numai că aici nu se va mai găsi nimeni, nici un visător care să se facă a detesta perfidia, fățărnicia, calculul rece prin care speculezi psihologia pe care i-o dă adversarului cartea. Aici — spre deosebire de viață, unde eventual ne e rușine — recunoaștem cinstit că omul a renunțat demult la

— Din nou pe front. Ii eliberezi pe unguri și pe cehi 1... Ai s-ajungi general și eu tot sergent-major T.R. o să ră- mîn, îi spuse Dascălu cu un ton din care nu puteai înțelege dacă era invidie sau ironie. Și, tocmai de asta. Cons

tant nu-1 mai întrebă așa cum ar fi simțit nevoia să-1 întrebe :— El, și ce dacă ajung ?...Porni singur spre gara de unde trebuia să se formeze un tren spre Ungaria. Orașul transilvănean era nins și acoperișurile care mai rămăseseră întregi se înălțau ascuțite și albe spre cerul vînăt. Mai bine zis, cerul vînăt se zimțuia printre ele.— Domn' locotenent, domn' locotenent 1...îl striga un om pe care nu-1 cunoștea. Sau, poate nu reușea să-1 recunoască din pricina urechilor căciulii care-i a- copereau aproape toată fața.— Domn' locotenent 1... Nu sînteți dumneavoastră domn' locotenent Hagiu ?... Ați slăbit, aveți o cicatrice pe frunte, dar tot 'mneavoastră sînteți 1— Ciobanule 1... Tu ești, Cio- banule 1...— Eu, domn' locotenent 1Omul luă poziția de drepți cu niște mișcări bucuroase, lrcîntate. In mînă ținea o rangă șl niște chei fixe.— ...Eu, domn’ locotenent ; m-ați cărat In spinare atunci cînd m-au rănit...Constant se uita la el, la obrajii lui supți sub urechile căciulii, la ochii lui bucuroși și strălucitori— Te-au lăsat la vatră, Ciobanule ?— Da, domn’ locotenent.— Exact, că tu ești de-aici ; îți amintești, iarna trecută cînd îmi cîntai colindele de pe la voi ?...— Da, domn' locotenent. Sîn- teți aici, la noi ?— Am fost In spital, acum plec pe front.— Ați fost aici ; șl eu, eu n-am știut !...Era atîta părere de rău în glasul lui, în privirile lui, în- cît Constant se simți obligat să-1 consoleze :— Deh... ce să-i faci, Ciobanule, așa-i războiul... Hai, spu

ne-mi mai bine ce faci tu aici ?— Ne reconstruim fabrica, domn’ locotenent 1Glasul lui suna iarăși bucuros, entuziast. Atunci Constant făcu legătura dintre sculele din mîinile omului și halele dărăpănate din spate, printre care se vedeau trebăluind mai multe echipe.— Cum adică v-o reconstruit ?— Păi dacă-1 fabrica noastră, domn’ locotenent!... Ne-am trezit, din cei două mii, vreo optzeci, nouăzeci de muncitori întorși aici. Patronii au fugit, dar fabrica a rămas. Noi ne-am întrebat : care-i rostul nostru pe lume ?... Fabrica e. Tot stăm degeaba șl crăpăm de foame 1 Așa că am hotărît să venim care cum putem și să-ncepem a lucra cîte ceva. Tovarășii de la partid ne-au făcut rost de reparații pentru front. Așa că, uite s-a-ncropit treaba noastră. Acuma sîntem aproape două sute. Nu mai încăpeam. Ne-am apucat de refăcut altă hală. Păi sigur, care altu-i rostu' nostru?!...Și vorbea cu atîta încîntare, cu atîta avînt, spunea totul dintr-o suflare ca omul convins că face într-adevăr ceea ce trebuie.— Sîntem mal flămînzi ca pe front, dom’ locotenent, dar să vedeți cum lucrează oamenii ! Grozav !.. Ce, doar refacem fabrica noastră 1...Constant se zări o clipă o- glindit în ochii încîntați ai o- mului din fața sa. Și se cutremură : era atît de mare contrastul față de blazarea lui, încît se simțea tulburat. Oamenii aceia, lucrînd în ger, printre ruinele halelor, aveau un rost. Știau clar ce vor, încotro merg. Dar el ?...Și totuși, va să zică există un rost pe lumea asta. Cîtă vreme stătuse în spital legat la ochi, mulți, foarte mulți oameni îl simțiseră...
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TRAIAN BRADEAN Țăran din Drăguș

CORNELIU PETRESCU Peisaj lingă București

Vegetație exotică la Bran

SîmbătS spre seară, Joaquin se 
duse la Augusto, așa cum se înțe
lesese cu Enrique.

Era o după-amiază călduță de în
ceput de primăvară. Soarele împrăștia 
o căldură blîndă, scăldînd în iumină 
străzile orașului. La ușile cîrciumilor 
bărbații beau vin, vorbeau de-ale lor 
sau jucau cărți.

După ce coborî din metrou, Joa
quin merse pe jos un timp, apoi a- 
junse la casa lui Augusto. Pe scară 
era liniște, de-abia răzbatea larma 
străzii. Pe un perete al scării, copiii 
mîzgăliseră cu cărbune niște momîi.

Bătu la ușă.
— Cine e ? întrebă dinăuntru E- 

lena.
— Eu, Joaquin.
— Intră, zise femeia. Ești așteptat. 
Augusto și Enrique, așezați la masă, 

vorbeau. Ceva mai încolo, în ușa dor
mitorului, stătea Rosa, ascultînd.

Enrique se sculă și îi oferi Iul 
Joaquin un scaun.

— la loc.
— Cred că-ți dai seama cît de im

portant este să reușească boicotul, îi 
spunea Enrique lui Augusto.

— Mda, n-ar fi rău.
— Și-o să ne prindă bine, ai 

să vezi.
— Despre ce e vorba ? întrebă 

Joaquin.
— Punem la cale un boicot. De 

asta te-am chemat, răspunse Enrique.
— Tu crezi c-o să reușească ? în

trebă Rosa, străbătînd camera pînă în 
dreptul scaunului lui Enrique.

— Nu știu, dar trebuie să încercăm.
— Ce fel de boicot l întrebă Joa

quin.
— Al mijloacelor de transport. Me

troul, tramvaiele.
— Și autobuzele, adăugă Augusto.
— Condițiile obiective sînt favora

bile, oamenii s-au săturat de urcă
rile de prețuri la toate lucrurile, în 
timp ce salariile stau pe loc, zise 
Enrique.

— Și cîf timp urmează să dureze 
boicotul ?

— Douăzeci și patru de ore, Joa
quin.

— Nici nu-i mult.
— Nu-i mult și, în afară de asta, 

contăm pe factorul surpriză. Boicota
rea transporturilor îi va lua pe ne
pregătite.

Cărbunii trosneau în soba din bucă
tărie. Afară, noaptea se lăsa încet.

— Vrea cineva pîine și brînză ?
— Adă-le-ncoa și nu mai întreba 

nimic, zise Augusto soției sale.
— Le aduc eu, Elena, se oferi Rosa.
— Nu-i vorba numai de tine, Joa

quin, zise Enrique gîndifor. Nu-i vor
ba numai de tine sau de noi. Oamenii 
încep să-și dea seama că se petrec 
lucruri deosebite, care nu păreau că 
se vor mai putea înfîmpla vreodată. 
Ti văd pe comuniști că-și organizează 
oamenii, văd că, puțin cîte puțin, 
strînsoarea slăbește, chiar dacă poli
ția continuă să-și facă de cap. Pa
tronii fac uz de poliție pentru că nu 
mai pot miza pe nici o idee politică. 
E singura posibilitate de a menține 
lucrurile așa cum sînt. Pînă și for
țele pe care le credeau de partea 
lor au început să-i părăsească.

— Și ce putem face noi l întrebă 
Joaquin.

— Să pregătim atmosfera din fa
brică.

— Asta nu va fl prea greu.
— Dar nici prea ușor. E drept că 

majoritatea tovarășilor sînt de partea 
boicotului. Dar una e părerea lor teo
retică, și alfa cînd e să se treacă la 
fapte. Totul depinde de cum vom ști 
să le risipim îndoielile.

BOICOTUL
ARMANDO LÔPEZ SALINAS

Prozatorul Armando Lôpez Saliïias face parte din tînăra 
generație a scriitorilor progresiști spanioli. Romanul său „An 
după an", a cărui traducere e în curs de apariție la Editura 
pentru literatură universală, poate fi socotit o frescă a vieții 
zbuciumate a poporului spaniol din perioada anilor 1939— 
1951, a luptei sale împotriva regimului franchist. Fragmen
tul pe care-l publicăm mai jos înfățișează cîțiva din princi
palii eroi ai romanului, militind pentru organizarea unor ac
țiuni muncitorești.

— Putem conta pe Gonzăles î în
trebă Joaquin pe Augusto.

— Desigur.
Enrique se uita la Rosa. Fata era 

tăcută. Pusese pe masă o franzelă și 
o bucată de brînză pe care o tăia 
în bucăți. Apoi se duse spre fereastră 
și începu să se uite în stradă. De la 
geam nu se puteau vedea decît cîfe- 
va sute de metri, pînă la capătul stră
zii Atocha, în fața porții Facultății de 
medicină.

— Vreți și puțin vin la brînză ? 
spuse Elena, punînd o sticlă pe masă.

— Vinul cade întotdeauna bine. 
Iar după brînză și mai bine, răs
punse Augusto.

— Treaba e ca și pregătită, conti
nuă Enrique. Peste vreo cincispre
zece zile se va afla și data. De-acum 
încolo trebuie să ne punem pe lucru. 
Să vorbim cu toată lumea, ca să se 
știe.

— Tn ce zi va fi ? întrebă Rosa, de 
la fereastră.

— Nu s-a anunțat încă data ca să 
nu se poată lua contramăsuri.

— Nu cerem oare prea mult de la 
oameni ? Le mai e încă frică.

— Trebuie să le explicăm că nu li 
se poate înfîmpla nimic dacă vor 
merge pe jos. Dacă mergi pe jos, ni
meni nu-ți poate cere socoteală.

Lîngă fereastră, Rosa se gîndea la 
timpul care trecuse de cînd îl cu
noscuse pe Enrique. Pentru că 
de-atunci pentru ea se schimbaseră 
multe. Viața nu mai era o senzație 
de singurătate, zilele erau mai scurte 
și mai ușor de suportat. Pentru ea, 
speranța pe care i-o aprindea Enri
que în piept semăna cu un soare de 
vară. Cîteodafă îi spunea :

— Vreau să privesc lucrurile ca 
fine, cu încredere și cu veselie. Cînd 
sînt alături de fine, totul mi se pare 
ușor. Cînd rămîn singură, mă cuprin
de iar frica. Toți anii ăștia mi-au se
cat inima. Aproape că mi-am pierdut 
și încrederea. Vreau să am credința 
pe care o ai fu I

— Să nu crezi că eu sînt un senti
mental. Dar cînd mă gîndesc la viito
rul nostru, la viața copiilor pe care-i 
vom avea, simt în mine ceva care-mi 
dă curaj să merg înainte.

— Vorbește-mi, povesteșfe-ml 1

Rosa își întoarse privirea de la fe
reastră. Se auzea soneria. Era Gon- 
zéles.

— Bună seara, spuse el, am sosit 
la flmp ?

— Sigur că da.
— Știi despre ce e vorba.
— Bine-nțeles.
— Spuneam că trebuie să pregă

tim atmosfera în fabrică.

— Eu aș putea să vorbesc cu fre
zorii. Știți că am influență asupra lor. 
Sînt oameni de-ai mei, socialiști.

— N-ar fi rău.
— Eu cred, zise Joaquin, că în pri

mul rînd ar trebui să răspîndim niște 
manifeste prin fabrică.

— Tn interior?
— Nu acolo, ci lîngă gardul unde 

ne luăm masa, acolo le-ar citi toată 
lumea. Și noi, bineînțeles. Apoi, fără 
să trezim bănuieli, am putea vorbi 
mai lesne.

— E primejdios, Joaquin, zise 
Elena.
' — Ți-e frică ? o întrebă Augusto 
pe nevastă-sa.

Rosa se întoarse de la fereastră, 
atentă la ce se vorbea.

— Da, mi-e frică, răspunse femeia.
Augusto se ridică de pe scaun, lăsă 

paharul de vin pe masă și spuse 
blînd nevestei :

— Nu-ți face griji.
— Dacă nu mi-aș face eu, atunci 

cine să-și facă ?
— Să nu crezi că-mi place riscul.
— Presupun că veți cîntări toate 

posibilitățile.
— Eu cred că Joaquin are dreptate, 

zise Gonzăles.
— Frica e cel mai mare rău care 

ne poate pîndi. Ei profită de frica 
noastră ca să ne fină în frîu, adăugă 
Enrique.

— Ai dreptate, dar și Elena are 
motivele ei cînd vorbește. A trăit cu 
frica-n sîn ani de zile, și frica nu 
frece așa deodată, îi răspunse Rosa 
lui Enrique.

— Eu știu că n-o să faceți nimic 
prostește, c-o să vă gîndiți Ia toate. 
Dar mai gîndiți-vă încă o dată îna
inte de-a lua o hotărîre definitivă.

— Cînd vor fi gata manifestele ? 
întrebă Gonzăles.

— Nu știu încă, dar destul de 
repede.

— Va fi nevoie de bani, am putea 
cere la fabrică.

— Sîmbătă, de la oamenii de în
credere.

— Va trebui să căutăm un loc unde 
să păstrăm materialul, zise Enrique.

— La fine, Joaquin, ce zici ?
— Nu e bine, știi doar că am chi

riași. E falangisful acela de care ți-am 
vorbit.

— îmi spuneai că e om cumsecade.
— E adevărat, nu cred c-ar trăn

căni.
— E mai bine să nu le la Joaquin, 

zise Augusto.
— Ramiro e om cumsecade, se 

luptă și el cu aceleași greutăți ca 
și noi.

— Nu, mal bine să nu le lei tu.
Bărbații făcură. Distrat, Joaqufn ciu

gulea firimiturile de brînză. Pe cu

loar se auzeau vocile a două per* 
soane.

— Vecinii, zise Elena.
— Dar copiii unde sînt ? între

bă Rosa.
— l-am dus după ce au mîncat la 

niște rude ale mele, pe-aproape. 
Nu-i bine să fie copiii de față cînd 
se vorbește despre anumite lucruri. 
Nu-nțeleg nimic și, fără să vrea, te 
pot băga la apă.

— Mănîncă bine ?
— Ca niște căpcăuni. Orlcîf le-aș 

da, tot nu le-ajunge.
Bărbații reluară discuția.
— Ce facem cînd e gata mate

rialul ?
— L-am putea (ine în casă la mine, 

spuse Gonzăles frezorul.
— Crezi ?
— Casa mea prezintă destulă sigu

ranță. N-am avut neplăceri niciodată.
— Nu, nu e bine. Cînd vor începe 

să apară manifestele în fabrică, ne 
vor bănui în primul rînd pe noi. Nu 
trebuie s-avem în casă nimic.

— Atunci cine să le păstreze ?
— Trebuie să fie cineva de mare 

încredere.
— Și care să nu aibă nici o legă

tură cu fabrica.
— Am să le păstrez eu, zise Rosa, 

începuse să sfrîngă paharele de pa 
masă și să le ducă în bucătărie.

— Ce zici, Enrique ? întrebă Au
gusto.

— Rosa hotărăște.
— Am să le țin în camera mea. 

Nu intră nimeni.
— Dacă le păstrează Rosa, nu mai 

avem ce hotărî. Ne înfîlnim din nou 
peste cîteva zile.

— Unde ?
— Aici. N-avem alt loc, zise Au

gusto.
— Poate ar fi mai bine într-un bar.
— în baruri, nu.
— Atunci tot aici.
— Bine.
— La revedere, spuse Gonzăles, 

dînd mîna cu cele două femei.
— Nu știți nimic despre întîlnirea 

asta. N-ați fost nicăieri. Nici nu ne-am 
văzut de cînd am ieșit de la lucru. 
Ați înțeles ? zise Enrique.

— Am înțeles, n-avea nici o grijă, 
răspunse Gonzâles.

— Veți ieși unul cîte unul, la un 
anumit interval.

— Da, e mai bine așa. în casa asta 
e multă circulație.

Puțin după plecarea Iul Gonzâles, 
»plecă și Joaquin. Apoi sosiră copiii 
lui Augusto.

— Ați petrecut bine ? îi întrebă 
mama.

— Ne-au dus la cinema, răspunse 
cel mare.

— Am văzut un film american cu 
împușcături, zise celălalt.

— Vă dau numaidecît de mîncare 
și vă culc, zise Elena.

Plecă în bucătărie, urmată de Au
gusto și de copii. Enrique și Rosa 
rămaseră în sufragerie.

— La ce te gîndeșfi ?
—- La tine. M-am bucurat cînd te-ai 

oferit să păstrezi materialul.
— Dar și mie mi-e frică, Enrique.
— Nu fii copilă, n-o să se înfîm- 

ple nimic.
— Hai să facem o plimbare, să 

luăm puțin aer,
— Cum vrei tu.
— Noi plecăm, Elena I strigă Rosa.
— Distrați-vă și voi un pic, răs

punse ea.
Tăcuți, se plimbară pe străzile car

tierului. Mergeau sfrîns lipiți unul de 
altul. Pe stradă erau puțini oameni. 
Cornul lunii căta în jos. Pe cer plu
teau cîțiva nori albi.
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« Există viață pe alte corpuri cerești ? 
■Cind vor fi posibile

zborurile îndepărtate?
sînt doar cîteva întrebări pe care ni le sugerează 
multitudinea fenomenelor din Univers. Dăm cuvintul 

unor cunoscuți savanți pentru a ne relata ultime 
noutăți ale explorării imensității cosmice In vîrful acestei construcții se află telescopul solar al Observatorului astronomic din Arizona (S.U.A.)

(Din revista „Scientific american",

ANGLIA
Dr. e. W. KILMISTER 

Colegiul regal 
al Universității 
din Londra

„Mari energii 
prin... 
implozie"„Quasar“-ele sau „cvasi- stelele“ sînt enigmatice corpuri cerești, descoperite nu de mult de radioastro- nomi. Identificabile pe fotografii stelare, luate de instrumentele cele mai puternice, ca puncte infime, și foarte îndepărtate, asemănătoare unor stele, qua- sarele emit puternice semnale radio. Stele care să e- mită unde radio, pînă recent, se cunoștea doar una singură : Soarele nostru, în mod normal, emisiile radio aparțin unor galaxii, iar cele ale unor stele izolate sînt mult prea slabe pentru a se putea propaga pînă la Pămînt. Ce anume îngăduie quasarelor să producă semnale radio atît de puternice ?
I

Se consideră că ele dispun de o sursă enormă de energie, mult mai puternică chiar decît ar putea s-o ofere procesele termonucleare. Singura cauză care ar putea determina producerea unor asemenea cantități de energie ar fi concentrarea excesiv de mare a materiei în aceste corpuri cerești, ca urmare a acțiunii forțelor gravitaționale.Iată însă că astronomii optici de la observatoarele Mount Wilson și Palomar au făcut încă o descoperire importantă : galaxiile cva- sistelare.
I
 Aceste galaxii par a fi niște corpuri masive și compacte, e- mițînd energii luminoase nemaiîntîlnite. Deși situate la distanțe foarte mari de noi, galaxiile cvasistelare ne apar foarte strălucitoare, a- proape de 100 de ori mai strălucitoare decît galaxiile obișnuite. Spre deosebire de quasare ele nu emit unde radio.Observîndu-le, ne putem pune întrebarea dacă nu cumva sîntem martori la nașterea unor galaxii ?Problema care se pune este dacă și galaxiile cvasistelare, sub acțiunea forțelor gravitaționale, nu s-ar afla într-o stare de prăbușire extremă, de colaps gravitațional ?
I

în corpurile cvasi-ste- lare pare să aibă loc o concentrare de materie de mari proporții, așa încît forțele gravitaționale se dovedesc a fi mult mai puternice decît forțele atomice care mai îngăduie oarecare distanță între particulele materiei. în acestea, spre deosebire de corpurile cerești în care, ca urmare a unor fenomene termonucleare au loc explozii cu eliberare de energie, se desfășoară o „implozie“, adică o concentrare bruscă a materiei la presiuni foarte mari, electronii, nuclei! atomici etc. fiind înghe- suiți unii în alții. Prin implozie, de asemenea, se eliberează cantități mari de energie.Materia extrem de densă care rezultă, aproape că nu mai iradiază. Totuși cum poate fi observat corpul respectiv ? Forțele gravitaționale nu-și înce

tează activitatea ; în nucleu particulele continuă să fie în mișcare, să se asocieze și să se disocieze, de- terminînd apariția particulelor denumite neutrino. Acestea scapă în spățiu, ducînd cu ele energii enorme și accentuînd în continuare prăbușirea materiei corpului din care au provenit. Ca urmare a eliminărilor de energie, sînt proiectate spre exteriorul corpului cantități enorme de gaze care formează nori de gaze ionizate, aflate într-o mișcare violentă și creînd cîmpuri magnetice. De aici, pulsațiile luminoase, respectiv fenomenele radioelectrice, care fac observabile aceste corpuri.Calea cea mai promițătoare de a studia aceste corpuri va fi probabil urmărirea emisiei lor de particule neutrino, cu ajutorul unor instalații care urmează să fie construite. Deocamdată, nu dispunem de nici o teorie care să ne îndrume și de aceea multe probleme ale quasarelor și galaxiilor cvasi-stelare sînt încă nerezolvate. Nu e exclus ca pe firmament să existe multe corpuri masive pe care încă nu le putem observa și care să ne rezerve tot felul de surprize. Multe probleme interesante privind structura Universului așteaptă încă să fie rezolvate.
f RANI A
•_______ ,________>_______

Prof.
Audouin DOLLFUS 

Observatorul 
astronomic din Paris 

„Am putut 
distinge 
vapori de apă 
pe Marte"Marele telescop instalat special pentru studiul planetelor la Observatorul de pe muntele Pic-du-Midi din Pirineii francezi permite să se obțină o mărire de o mie de ori și să se distingă pe Marte detalii de pînă la 50 km. Se pot vedea pe suprafața planetei pete mici și configurații întunecoase care apar ca o învălmășeală de detalii complexe.Studiul polarizării luminii planetei, efectuat cu a- jutorul unor polarimetre foarte sensibile, ne-a fur

Instalația energetică — cu baterii solare — a stației științifice sovietice „Proton-l" care studiază în spațiu fizica șl chimia razelor cosmice

nizat date asupra naturii solului, a presiunii atmosferice, repartiției norilor, brumelor și impurităților din atmosfera planetei. în același fel, s-a stabilit că marile regiuni de deșert, de culoare ocru, ce se întind între petele întunecoase, sînt acoperite cu un praf fin de oxizi de fier.Petele întunecoase par alcătuite din particule de praf, colorate diferit, dar avînd nuanțe mai închise. O descoperire recentă atrage însă atenția : polarizarea luminii reflectate de aceste pete întunecoase pare să indice că micile particule învălmășite care le compun se modifică în ce privește structura, opacitatea și dimensiunile lor în perioada de primăvară marțiană, o dată cu propagarea, de la pol spre ecuator, a unei întunecări sezoniere. Este însă deosebit de greu să explicăm prin ce anume mijloace naturale acționează mecanismul care dă naștere acestei întunecări și schimbărilor de structură. S-a presupus că ar fi vorba de modificări fizico-chimice ale suprafeței solului, de efecte ale brumei atmosferice în apropierea solului, de nori de praf ridicați la intervale regulate de vîn- turi sezoniere etc. Dar nici una din aceste ipoteze nu a fost confirmată de analizele luminii efectuate de polarimetriștii noștri. Altă explicație, decît existența unor forme de viață, este greu de imaginat.Viața, se știe, nu este posibilă decît dacă se găsește apă în cantitate suficientă. Eu am depus eforturi mari pentru a descoperi și doza vaporii de apă din atmosfera planetei Marte. în acest scop am realizat un telescop mono- cromatic special, pe care l-am încercat mai întîi la mare altitudine, pe bordul nacelei unui balon, în 1954. Apoi, instrumentul a fost adaptat la o cabină etanșă care să protejeze observatorul Ia altitudini și mai mari. Eu am pus la punct, în 1958, dispozitivul de baloane* stratosferice care mi-a permis să efectuez un an mai tîrziu o ascensiune pînă la altitudinea de 14 000 m. Observațiile efectuate cu telescopul în cursul acestei experiențe ne-au îngăduit să perfecționăm instrumentul. El a fost montat în ianuarie 1963, la o stație de observare În munți și cu ajutorul iui am putut distinge, în sfîrșit, vapori de apă pe Marte, arătînd că ea există acolo într-o cantitate apreciabilă.îtj Statele Unite și în U- niunea Sovietică, biologii au utilizat rezultatele noastre pentru a reconstitui în 

laborator condiții fizice și chimice similare celor de pe Marte. Microorganisme și microbi, reprezentînd forme elementare de viață, s-au dezvoltat cu ușurință în această ambianță. Prin urmare, condițiile mediului marțian nu par a fi în contradicție cu dezvoltarea a- numitor forme de viață. Recentele observații cu ajutorul sondei spațiale Mariner IV nu au adus date nici în favoarea, nici împotriva existenței lor. Constatările de pînă acum pot fi reținute deci ca o indicație tulburătoare în favoarea ipotezei existenței vieții pe planeta Marte.
Prof. Jean RÖSCH 

directorul 
Observatorului 
Pic-du-Midi

„Tau Ceti 
și Epsilon 
Eridani nu au 
dat răspuns"Pe Pămînt, tuturor ființelor vii le sînt comune două trăsături : sînt formate în esență din apă și din carbon, combinat cu hidrogen, oxigen și azot, iar aceste combinații sînt de așa natură încît reacțiile directe dintre ele sînt capabile să le permită să se reproducă identic cu ele însele. Nici un alt element în afară de carbon nu e în stare să dea o atît de mare varietate de compuși activi. în fine, pentru ca reacțiile dintre acești compuși, cu alte cuvinte „fenomenele de viață“, să poată avea loc, temperatura nu trebuie să fie nici prea ridicată (căci altfel toate aceste substanțe se descompun sau ard), nici prea scăzută (altminteri, reacțiile se încetinesc sau chiar se opresc).Din cele nouă planete solare, doar Pămîntul oferă un climat care convine a- cestei chimii a carbonului. La rigoare, și Marte prezintă condiții acceptabile. Pe celelalte șapte planete, temperatura este fie mult prea ridicată, fie mult prea scăzută. Să nu uităm însă că numai în galaxia noastră există peste un milion de planete care, cu toate restricțiile arătate, ar putea fi locuite de către societăți aflate la un stadiu de evoluție comparabil cu al nostru.Progresele în explorarea Cosmosului ne îngăduie să sperăm că în numai cîțiva ani, mult mai înainte ca vreun explorator să fi a- juns pe Marte la capătul unui voiaj cosmic de cîteva luni, un vehicul spațial va transporta și depune acolo aparatură automată. Aceasta va strînge eșantioane pe care le va examina la microscop, transmi- țînd imaginile pe Pămînt prin intermediul televiziunii. Un început promițător ne oferă de altfel fotografiile luate recent de Mariner IV. Biologii sînt convinși că, dacă pe Marte există într-adevăr microorganisme, experiențe de a- cest gen ne vor aduce, fără îndoială, dovezi hotărî- toare.Dar în celelalte stele ? Dacă pentru a atinge Marte este necesară o călătorie de cîteva luni, pînă la cea mai apropiată dintre stele voiajul ar dura zeci de mii de ani. Nici o spe

ranță deci pentru un om de a merge „la fața locului“ ca să vadă care este situația, dar nici de a se trimite aparatură automată care să transmită informații într-un timp util. Nu se pot face observații nici cu ajutorul telescoa- pelor : cele mai mari tele- scoape existente sau realizabile în viitor nu vor fi în stare, nici pe departe, să distingă la distanța celei/ mai apropiate dintre stele existența vreunei planete mai mari.Nu ne rămîne decît o singură soluție : dacă pe o altă planetă există ființe vii care să fi e- voluat ca și pe Pămînt, unele dintre ele trebuie să fi descoperit, ca și noi, undele radioelec- trice și, în speță, privilegiata undă de 21 centimetri, emisă de către norii de hidrogen care populează galaxia, și să se fi gîndit, ca și noi, că aceasta ar fi lungimea de undă cea mai potrivită pentru comunicații interstelare. Să încercăm deci să captăm semnale pe această lungime de undă, îndreptând un radio-te- lescop puternic spre o stea suficient de apropiată, de tip asemănător cu cel al Soarelui !Experiența a fost efectiv încercată în S.U.A. în 1960. Trei luni de ascultare în direcția stelelor „Tau Ceti“ și „Epsilon Eridani“ nu ne-au adus însă nici un rezultat. Ar fi oare cazul să le atragem noi înșine atenția în- depărtaților noștri „confrați“ trimițîndu-le semnale ? Puterea emițătorilor noștri este, deocamdată, mult prea mică pentru a- semenea distanțe și, în orice caz, ar trebui să așteptăm rezultatul 20 de ani (undele au nevoie — de la cea mai apropiată stea — de 10 ani pentru dus și 10 pentru întors !) Și ce ne facem dacă „interlocutorul“ nici măcar nu există ?Totuși, avem toate motivele să credem că noi nu sîntem singurele ființe vii în Univers.

Acad.
A. BLAGONRAVOV

„Pe Lună... 
mai curînd 
decît ne 
așteptăm"Sateliții artificiali, stațiile interplanetare și navele cosmice, lansate atît în Uniunea Sovietică, cît și în S.U.A., ne-au permis să lărgim fereastra prin care privim în Univers.Numai în ultimul an, datorită sistemului „Electron“ și sputnicilor de tipul „Cosmos“, s-au obținut în Uniunea Sovietică date precise despre sfera magnetică a Pămîntului și starea ei, atît în perioadele de calm, cît și de perturbație magnetică. A fost studiată în mod detaliat difuzarea particulelor încărcate în interiorul sferei magnetice terestre, precizindu-se în care anume regiuni ale acesteia sînt mai concentrate particulele și de ce energii dispun. S-au efectuat studii asupra plasmei din jurul Pămîntului și a celei interplanetare. Zonele de iradiații ale Pămîntului descoperite în timpul zborurilor cosmice au fost supuse unei cercetări minuțioase : au fost 

studiate structura și schimbările lor în timp, s-a stabilit ce modificări au loc cu prilejul perturbațiilor geomagnetice.S-au schimbat, în mod substanțial, reprezentările noastre despre ionosferă și razele cosmice, despre in- tensitatea și compoziția lor. Are loc o observare permanentă a substanței meteorice în spațiul apropiat Pămîntului. Enumerarea de mai sus nu cuprinde nici pe departe întregul lanț de realizări în domeniul fizicii spațiului ’extraterestru.Cercetările comune so- vieto-americane, de exemplu, au permis precizarea razei planetei Venus și a temperaturii ei. Astronomii sovietici au studiat prin radiolocație planeta Mercur.Este evident că rezultatele cele mai complete și e- xacte ale cercetărilor pot fi obținute prin participarea directă a omului în timpul zborurilor în spațiul cosmic. Deocamdată, scopul acestor zboruri s-a limitat la verificarea stării omului în condițiile imponderabilității, verificarea modului de asigurare a activității vitale normale a organismului, asigurarea securității vieții și sănătății cosmonauților. Pentru zboruri mult mai îndepărtate și prelungite spre Lună și spre planetele apropiate ale sistemului solar, rămîn încă de rezolvat numeroase probleme tehnice. De pildă, a- sigurarea cu hrană a cosmonauților în zboruri de lungă durată. Pregătirea zborurilor îndepărtate include rezolvarea unor asemenea probleme ca startul navei cosmice de pe orbita sputnicului, manevrarea sigură a navei cosmice în spațiul cosmic, problema întâlnirii obiectelor cosmice pe orbită, coborîrea „lină“ și garantată a navei pe suprafața planetei. începutul rezolvării acestor probleme a și fpst făcut. într-o serie de cazuri stațiile interplanetare au și luat startul de pe o orbită din apropierea Pămîntului, s-au efectuat cu succes primele încercări de schimbare a orbitei în timpul zborului, navele sovietice „Vostok“ au aterizat cu succes împreună cu echipajele lor ; toate a- cestea constituie premise pentru condiții tot mai complexe ale zborurilor cosmice.în prezent întrebările ce ni se pun se referă la timpul cînd se așteaptă înfăptuirea unor a- semenea expediții. Dar să prezici cu un anumit grad de precizie acest termen nu este posibil, deoarece, după cum am mai spus, în față stă încă o muncă pregătitoare foarte mare. Cît despre expediția spre Lună, ea se va înfăptui, fără îndoială, mult mai curînd decît ne așteptăm.

Prof.
Zdenek SVESTKA 

Observatorul 
Ondrejov

„Pronosticarea 
erupțiilor 
solare“Trăim într-o perioadă a Soarelui calm. Pe „fizicienii solari“ îi interesează însă în mod deosebit tocmai această perioadă de liniște. în perioadele de activitate solară maximă, fenomenele (erupțiile, protuberantele etc.) sînt atît 

de frecvente, încît ne este foarte greu să precizăm influența lor complexă a- supra atmosferei terestre sau să identificăm care a- nume dintre fenomenele observate în Soare sînt responsabile pentru fenomene de pe Pămînt.Unele fenomene solare — în primul rînd erupțiile — reprezintă surse puternice de particule cu energii mari. Particulele cu cea mai mare energie — așa numita radiație cosmică *) — ating Pămîntul la numai cîteva minute după erupție, înainte se considera că a- ceastă radiație — foarte primejdioasă pentru tot ce este sau ar putea fi viață în Cosmos — ar apărea numai foarte rar. Cu ajutorul aparatelor de pe sateliții artificiali s-a putut constata că Soarele e- mite mult mai frecvent particule de mari energii. Acestea pot străbate cîmpul magnetic terestru și atmosfera terestră numai a- tunci cînd energia lor este deosebit de puternică ; în acest caz ele pot fi observate de către stațiile de pe

Trei imagini ale Soarelui : cu raze Roentgen, cu ultraviolete și cu radiounde. Fiecare permite să tie studiate alte proprietăți ale astrului zileiPămînt. în celelalte cazuri, cînd energia lor este mai slabă, ele au nevoie de 1— 3 ore pentru a ajunge pînă la planeta noastră și sînt absorbite în întregime de atmosfera ei. Pentru cos- monauți, reprezintă o primejdie și aceste particule, așa-numita radiație sub- cosmică.în aceste erupții protonii formează principalul con- stituient. S-a constatat că „erupțiile protonice“ apar numai în grupuri de pete solare de un anumit tip, fiind totdeauna însoțite de o deosebit de puternică emisie de unde radio de către Soare. în aceste perioade activitatea solară începe să crească, intensifieîndu-se foarte mult influența fenomenelor solare atît asupra Pămîntului, cît și a spațiului cosmic.în faza actuală, cosmo- nauții se mărginesc încă să înconjoare globul terestru, fiind apărați de acțiunea radiațiilor de către centurile Van Allen din jurul Pămîntului. Aceste centuri captează de regulă radiațiile cosmice și subcosmi- ce. în cazurile cînd, din cauza unor erupții solare, primejdia pentru cosmo- nauți s-ar agrava pe neaș

teptate, mai există posibilitatea întoarcerii navelor cosmice pe Pămînt, înainte ca particulele solare energetice să fi atins suprafața acestuia. Omul își propune însă să ajungă în Lună, deci să treacă dincolo de centurile Van Allen, pier- zînd atît protecția naturală a acestora, cît și posibilitatea întoarcerii rapide pe Pămînt. De aci necesitatea de a se cunoaște exact cum și cînd apar e- rupțiile protonice de pe suprafața Soarelui. Pronosticarea lor reprezintă deci o problemă importantă, de natură practică.Trebuie spus că, de pe acum, pe baza datelor statistice se poate prezice, cu o destul de mare probabilitate, dacă va avea loc sau nu o erupție protonică în Soare. Dar probabilitatea nu înseamnă nici pe departe siguranță deplină pentru cosmonauți.S-a constatat că o cauză primară care duce la formarea unor centre solare active sînt cîmpurile magnetice. înțelegerea procesului care duce la formarea lor constituie încă o problemă deschisă a fizicii solare. în această privință, cercetările sînt practic imposibile în perioadele de activitate solară maximă, deoarece diferitele centre solare active se suprapun sau, în locul centrelor care se sting, apar foarte repede altele noi.Cu totul altfel se prezintă lucrurile în perioada Soarelui, calm. Centrele solare active sînt rare și rămîn izolate, putând fi observate și măsurate de la început pînă la sfîrșit. Cercetările ne promit obținerea de date noi cu privire la dezvoltarea cîmpu- rilor magnetice și la cunoașterea legăturii dintre modificările magnetice și activitatea solară. Aceste cercetări — la care participă și sectorul solar al Observatorului din București al Academiei R. P. Române — sînt în curs și peste 2—3 ani se vor putea cunoaște rezultatele.
*) Raze cosmice provin și 

din alte părți ale Universului, 
Soarele prezintă însă singura 
sursă bine cunoscută N. R.

Acad.
Victor VÎLCOVICI

„Un disc 
în jurul 
Soarelui"Este bine cunoscută ipoteza că planetele au luat ființă din corpul Soarelui, adică din stropii răspîndiți de Soare în juru-i, în virtutea forței centrifuge create de rotația lui în jurul axei proprii. Ea e cunoscută în astronomie sub numele de teoria Kant- Laplace. Mai există o ipoteză — mai puțin probabilă — care admite că stropii aruncați din corpul Soarelui ar proveni din întâlnirea acestuia cu un alt corp ceresc de mărime a- propiată, așa numita teorie 

Pagină realizată de Gh. Barbu și ing. 

A. Prodan, în colaborare cu L. Rodescu 

(coresp. Londra), Al. Gheorghiu (coresp. 

Paris), A. Munteanu (coresp. Moscova)

catastrofică a nașterii planetelor.Matematica astronomică Iuînd în cercetare mișcarea maselor rupte din Soare, fie după prima ipoteză, fie după cea de a doua, a ajuns de curînd, prin munca unor astronomi sovietici, să demonstreze că masa totală a acestor stropi a luat, cu timpul, din cauza interacțiunilor dintre diversele corpuscule, forma unui disc circular în jurul Soarelui, așezat în dreptul ecuatorului său, și executând o rotație continuă în jurul centrului solar. (Raza acestui disc elastic de formă circulară ar fi fost distanța de la centrul Soarelui pînă la planeta PlutoniPînă mai deunăzi se spunea că planetele s-au format din acest material prin mijlocirea unor interacțiuni între corpuscule, în special prin atracția gravitațională dintre ele. Făcînd socoteala numerică a planetelor care ar rezulta pe această cale, s-a obținut un număr hiperas- tronomic, de miliarde de miliarde de planete, ceea ce pune sub semnul întrebării justețea acestei teorii. După îndelungate re- flexiuni asupra problemei, în ultima vreme am a- juns la convingerea că I această contradicție între teorie (un număr fantastic de mare de planete) și realitatea vizibilă (numai 9 planete) poate fi evitată dacă facem apel la o nouă ipoteză, de altfel foarte plauzibilă, asupra naturii discului generator.Astfel, am putea presupune că discul poate fi a- similat cu un material e- lastic în două dimensiuni — cu o membrană elastică sau chiar cu o placă elastică. Asemănarea aceast1 este permisă de știința mecanicii dacă ne gîndim la o reducere potrivită de dimensiuni după principiul similitudinii.Pornind de la formulele elasticității matematice, am dezvoltat această ipoteză în revista franceză de circulație mondială „Studii și cercetări de astronomie“. Am argumentat că discul, fiind necontenit lovit de stropi noi din Soare, se va fi pus în vibrație, o mișcare bine studiată de mecanică atît pe calc teoretică cît și pe cale experimentală. N-au vibrat, conform teoriei, doar punctele unui număr restrîns de cercuri concentrice, așa-numitele cercuri nodale, care vor fi urmat mai departe " Țșca- rea de rotație. In “Si_J)mb, punctele situate în Spațiul dintre cercurile nodale, animate de mișcări de vibrație în diverse sensuri, s-au împrăștiat în Cosmos, din tot discul răminînd doar cercurile nodale, puține ia număr, care și-au continuat mișcarea de rotație în jurul centrului solar. Grație forței de a- tracție gravitaționale, după un timp suficient de lung, fiecare cerc nodal s-a transformat într-un singur corp: planeta satelit al Soarelui. Cite cercuri nodale, atjtea planete. In cazul țf *tru, numărul lor, dedus riguros matematic din datele problemei, este nouă.
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Sesiunea Comisiei mixte guvernamentale 
româno-bulgare de colaborare economică 

și tehnico-științificăîn ziua de 12 august a. c. a a- vut loc, la Mamaia, sesiunea a V-a a Comisiei mixte guvernamentale româno-bulgare de colaborare economică și tehnico-științifică.Comisia a examinat modul cum s-au îndeplinit prevederile Protocolului sesiunii precedente, consta- tînd că se dezvoltă cu succes colaborarea economică și tehnico- științifică dintre cele două țări.Comisia a luat cunoștință de rezultatele discuțiilor dintre organele centrale de planificare ale celor două țări privind colaborarea economică bilaterală și livrările reciproce de mărfuri pe perioada 1966—1970 și a stabilit măsuri în vederea încheierii Acordului comercial de lungă durată pe această perioadă.De asemenea, au fost examinate probleme referitoare la stadiul lucrărilor de proiectare a complexului hidrotehnic din zona Islaz-So-
Plecarea delegației guvernamentale bulgareVineri seara a părăsit țara noastră Jivko Jivkov, prim-vice- președinte al Consiliului de Miniștri al Republicii Populare Bulgaria, conducătorul delegației guvernamentale bulgare, care a participat la cea de-a V-a sesiune o Comisiei mixte guvernamentale

Consfătuirea griuluiVineri au început în Capitală lucrările ședinței lărgite a Secției de cereale și plante tehnice a Consiliului Superior al Agriculturii. Ședința este consacrată culturii griului. Participanții dezbat rezultatele obținute in 1965 la această importantă și valoroasă cultură cerealieră, principalii factori care au contribuit la realizarea unor producții mari în gospodăriile de stat și cooperativele agricole, rezultatele aplicării practice, imediate ale noilor cuceriri ale științei agricole.La lucrările ședinței participă membrii conducerii Consiliului Su- , perior al Agriculturii și numeroși invitați — oameni de știință, specialiști din gospodării de stat, stațiuni de mașini și tractoare, din cooperative agricole, de la consiliile agricole regionale și raionale,

Au început „europenele“ 
de caiac-canoe
• Primii medaliați al „Criteriului 
juniorilor" • Surpriza în probele se
niorilorPe apele liniștite ale Snagovulul, sub un cer senin și în prezenta a numeroși spectatori (televiziunea a făcut ca numărul acestora să fie de ordinul zecilor de mii) — ieri s-au desfășurat primele probe ale campionatelor europene de caiac-canoe și ale „Criteriului european al juniorilor". De fiecare dată, în seriile eliminatorii rezervate seniorilor, dar mai ales în probele finale ale juniorilor, concurentă nu și-au menajat forțele; de-a lungul culoarelor ei au împlîntat ritmic padela sau pagaia „tră- gînd" cu toată energia pînă dincolo de linia de sosire. Au fost probe în care doar aparatul electronic de înregistrat sosirile a putut „vedea" pe învingător. Așa s-au petrecut, de pildă, lucrurile în finala de caiac dublu 500 m. Juniorii români Milicin și Galan, care conduceau în apropierea sosirii, au pierdut la limită primul loc : pe ultimii cîtiva metri au fost ajunși și depășiți cu vreo 2—3 cm de cuplul maghiar Nagy-Gilicze. Aproximativ asemănător s-a desfășurat și finala de caiac simplu 500 m a junioarelor; deși a avut o revenire puternică, reprezentanta noastră Ana Arvai n-a putut s-o întreacȘ pe Renate Streblow (R.D.G.), cîștigătoarea probei. Cea de-a treia medalie de argint a juniorilor români a obtinut-o apoi Gheorghe Sidorov, la canoe 500 m, pe primul loc clasîndu-se sovieticul Fedulov. A patra finală a „Criteriului* — caiac patru 500 m junioare — a revenit echipajului român Dumitru-Cacenco-Iorgulescu-Niculescu.In seriile eliminatorii ale seniorilor s-a înregistrat una dintre marile surprize : canoistul nostru Andrei Igorov, medaliat cu argint la J. O de la Tokio, a ratat calificarea în finala probel de 1 000 m. In schimb, printre cei jjt uă finaliști se numără și sportivul nostru Lipalit.f prezentantii tării noastre și-au asigurat calificarea și în alte probe : Vefnesct’ și Contolenco la caiac simplu, Nicoară-lvanov și Poenaru-Butnaru la caiac dublu, Aléxe-Calablciov și Sidorov-Iacovici la canoe dublu, Hilde Lauer la caiac simplu etc.

Echipajul român de caiac-4, junioare (Sanda Iorgu- lescu, Georgeta Niculescu, Tatiana Cacenco, Viorica Dumitru) cîștigind detașat proba de 509 m
Foto : M. Andreescu

Un nou sezon fotbalistic în
cepe mîine, cînd cele 14 echipe 
de categoria A vor susfine primele 
partide ale campionatului republi
can 1965—1966. Firește, reapariția 
pe teren a fotbaliștilor este aș
teptată cu nerăbdare de iubitorii 
sportului; sutele de mii de spec
tatori sînt încă sub impresia fa
vorabilă ce le-a produs-o o serie 
de meciuri din returul campiona
tului trecut, precum și comporta
rea selecționatei nationale în une
le partide din cadrul preliminarii
lor pentru „mondiale". Preocupă
rile specialiștilor, strădania lor de 
a învă(a și a aplica metode noi, 
moderne de antrenament, seriozi
tatea și pasiunea cu care nume
roși fotbaliști își desăvîrșesc pre
gătirea tehnică și fizică au fost 
evidente la echipe ca Dinamo 
București, Rapid, Steaua, Steagul 
roșu, Petrolul.

Fără îndoială, s-a făcut un în
ceput spre îmbunătățirea nivelu
lui calitativ al fotbalului nostru. 
Dar pașii sînt încă prea mici. O 

movit, la realizarea tranzitului prin Republica Populară Română a e- nergiei electrice livrate de Uniunea Sovietică Republicii Populare Bulgaria, precum și la unele construcții hidrotehnice pe ambele maluri ale Dunării.Lucrările sesiunii au decurs în- tr-o atmosferă de prietenie și înțelegere reciprocă.Protocolul încheiat la sfîrșitul sesiunii a fost semnat din partea română de Alexandru Bîrlădeanu, vicepreședinte al Consiliului de Miniștri al Republicii Populare Române, iar din partea bulgară de Jivko Jivkov, prim-vicepreședinte al Consiliului de Miniștri al Republicii Populare Bulgaria.La semnare au fost de față membrii și experții celor două delegații. Cu acest prilej Alexandru Bîrlădeanu a oferit o masă în cinstea delegației bulgare.(Agerpres)
româno-bulgare de colaborare economică și tehnico-științifică.La plecare, au fost de față Alexandru Bîrlădeanu, vicepreședinte al Consiliului de Miniștri al Republicii Populare Române, conducătorul delegației române, precum și membrii și experții delegației. (Agerpres)
președinți și brigadieri din cooperativele agricole.La ședință ia parte tovarășul Virgil Trofin, secretar al C.C. al P.C.R.în prima zi au fost prezentate referate privind „Rezultatele cercetărilor științifice obținute la cultura griului de către stațiunile experimentale și centrele pentru încercarea și omologarea soiurilor“ (ing. Tiberiu Mureșan); „Rezultatele obținute în gospodăriile agricole de stat în cultura griului în anul 1965“ (ing. Triță Făniță) și „Rezultatele obținute de către cooperativele agricole de producție în cultura grîului în anul 1965“ (ing. Nicolae Ionescu).Au urmat apoi discuții. Lucrările ședinței continuă. (Agerpres).

înaintea
dată cu noul campionat este de 
dorit ca — paralel cu creșterea 
substanfială a eficacității — jucă
torii, antrenorii să insiste în direc
ția însușirii temeinice a tehnicii in
dividuale, întrucît în această pri
vință la majoritatea fotbaliștilor 
(din păcate chiar și la unii selec- 
ționabili) progresele sînt destul 
de palide, nesemnificative. Spe
cialiștii federației au de urmărit 
și, bineînțeles, de rezolvat 
problema decalajului valoric, mult 
prea mare, dintre echipe. In par
te, acest decalaj poate fi pus și 
pe seama faptului că există încă 
cluburi ale căror conduceri orga
nizatorice și administrative n-au 
înfeles nici pînă acum să acorde 
toată încrederea antrenorului, 
care singur poartă răspunderea 
pregătirii echipei; în ce privește 
instruirea tehnică, alcătuirea for
mației, sanctionarea manifestărilor 
de indisciplină etc. antrenorul tre
buie să aibă drepturi (ca și obli
gații) depline. In legătură cu ac
tivitatea antrenorilor mai este de

CU PRILEJUL CELEI 

DE-A XX A ANIVERSĂRI 
A ZILEI ELIBERĂRII 

POPORULUI COREEAN
Sala Dalles din Capitală găzduiește, începînd de vineri, Expoziția de pictură și grafică din R.P.D. Coreeană. Organizată sub auspiciile Comitetului de Stat pentru Cultură și Artă, cu prilejul celei de a XX-a aniversări a Zilei eliberării poporului coreean — 15 august, expoziția redă în aproape 100 de lucrări în ulei și grafică, aspecte de muncă, peisaje, portrete, realizate de artiști plastici coreeni, în ultimii ani. La vernisajul expoziției, în prezența a numeroși invitați, printre care Pompiliu Maco- vei, adjunct al ministrului afacerilor externe, Octav Livezeanu, vicepreședinte al I.R.R.C.S., Ion Jalea, președintele Uniunii Artiștilor Plastici, și alți oameni de cultură și artă, au vorbit Virgil Flo- rea, vicepreședinte al Comitetului de Stat pentru Cultură și Artă, și Giăn Du Hoan, ambasadorul R.P.D. Coreene la București. Au fost pre- zenți șefi de misiuni diplomatice și alți membri ai corpului diplomatic.

★Cinematograful „Republica“ din Capitală a găzduit vineri seara spectacolul de gală cu filmul „Co- reea-Cenlima“, organizat de Comitetul de Stat pentru Cultură și Artă, cu prilejul celei de-a XX-a aniversări a Zilei eliberării poporului coreean — 15 august.A luat cuvîntul regizorul de filme Virgil Calotescu, secretar al A- sociației cineaștilor din R. P. Română. (Agerpres)
LOTO

La tragerea Loto din 13 august 1965 
au fost extrase din urnă următoarele 
numere ;

6, 13, 28, 59, 50, 24, 69, 60, 35, 8.

Premii suplimentare : 77, 56, 82. Fond 
de premii : 825.832 lei.

Report categ. suplim. I — 78.158 lei.

startului
menționat că F.R.F, n-a reușit — 
așa cum s-a angajat — să asigure 
acestora o stabilitate de minimum 
2—3 ani la aceeași echipă. De 
aci au decurs situații anormale ca 
la echipele C.S.M.S. lași, Siderur- 
gisful Galați, Farul Constanta — ai 
căror antrenori, nu numai că n-au 
primit sprijinul corespunzător din 
partea conducerilor cluburilor res
pective, ci și-au văzut contractele 
reziliate cu ușurință. Continuita
tea în muncă a antrenorului, pres
tigiul acestuia sînt lucruri esen
țiale în activitatea sportivă.

Campionatul care începe mîine 
va trebui să însemne așadar un 
prilej de muncă susținută, mult 
îmbunătățită din punct de vedere 
calitativ. Publicul spectator este 
dornic să vadă, o dată cu pri
mele meciuri, că echipele au în
țeles să pășească serios înainte, 
pentru ca — prin calitatea jocuri
lor, prin obținerea unor rezultate 
de valoare — fotbalul românesc 
să se poată afirma pe plan inter
national.

Pe același drum
(Urmare din pag. I-a)

La laminorul de trei (oii, O lozincă. 
„Brigada maistrului Constantin Gălă- 
feanu s-a angajat să fabrice țevi de 
calitatea întîi la un procent de 99,4 
la sută”. Cum îndeplinesc oamenii a- 
cest angajament? — l-am întrebat pe 
funcționarul administrației care are 
în evidentă „mersul întrecerii”.

— Este brigadă fruntașă, asta ex
plică totul.

— Desigur, nu este singura...
— Ne-am referit la acest laminor. 

Fiecare secție își are brigada ei frun
tașă. La filetaj — brigada lui Ni
colae Fîntîneru; la tras la rece — 
brigada lui Radu Marin.

Tn hală, un colectiv de ingineri șl 
tehnicieni, în care îl recunosc și pe 
șeful serviciului tehnic, ing. Ilie Aga- 
pie, se pregătea să înceapă „încer
cările”, experiențele la care s-au tot 
gîndit de cîfeva luni încoace. Este 
vorba de îmbunătățirea tehnologiei 
actuale pentru ridicarea procentului 
de calitatea întîi la (evile de extrac
ție pentru industria petrolieră. In bi
rou, alți specialiști lucrează la defi
nitivarea tehnologiei de laminare a 
produselor tubuläre petroliere de 
înaltă rezistență.

L-am întrebat pe șeful serviciului 
tehnic :

— Ce alte realizări remarcabile au 
fost obținute în ultimul timp, pe linia 
muncii de concepție ?

— La 23 August vom raporfa in
trarea în funcfiune a instalației auto
mate de răcire a fundului de pahar 
(eboșă) pentru (evi la laminorul de 
trei țoii. Instalafia va aduce, potrivit 
calculelor noastre, o economie anua
lă de 600 tone oțel de țevi. Maiștrii 
Alexandru Moraru și Ilie Constantin 
au colaborat cu grupul de concepție 
la această modernizare.

Dacă se adaugă la aceasta rezol
varea altei teme tehnice — „automa
tizarea aruncării țevilor pe patul de 
răcire, după laminorul calibror” —■ 
realizată de colectivul biroului de 
proiectări al uzinei, se poate trage 
lesne concluzia că serviciile tehnice 
merg laolaltă cu întregul colectiv, în 
direcțiile cele mai necesare — ridi
carea calității, creșterea productivită
ții muncii și realizarea de economii, 
sarcini de bază ale oricărei între
prinderi.

★
Sectorul de montaj al Fabricii de 

mașini-unelte și agregate București. 
Sînt aici utilaje și agregate în 
diferite stadii de montaj. Domină 
hala un strung carusel, cu un dia
metru de 2 500 mm, gata montat, la 
care se fac ultimele probe de func
ționare. Un carusel modern, în pro
ducție de serie. Inginerul Marin 
Nenciu și Ion Țintea, șeful echipei de 
montori, stau la aparatul de comandă 
al imensei mașini-unelte, încercînd-o 
în funcțiune. Peste cîteva zile, acest 
strung carusel va fi trimis spre altă 
uzină constructoare de mașini din 
țară, să contribuie în producție la 
nașterea altor mașini-unelte.

Multe agregate și mașini-unelte, 
cu înalte performanțe tehnice, se fa
brică, în serie mică și mijlocie, la 
această întreprindere. în afară de 
strunguri carusel de diferite tipuri —

Care e stadiul dării in folosință a locuințelor ?Ï »

(Urmare din pag. I-a)
Stînd de vorbă cu mai mulți 

muncitori, maiștri și tehnicieni de 
pe acest șantier, am aflat și alte 
cauze datorită cărora construcțiile 
sînt rămase în urmă față de gra
fice. Maistrul Tunyadi Iosif ne-a 
IAȘI: Da șiLa întrebarea noastră : „Stați bine cu realizarea planului la construcțiile de locuințe pe lunile care au trecut din acest an ?“, inginerul 
VICTOR ZAVATE, director al 
T.R.C. Iași, și ION GUIȚĂ, ingi
ner șef, ne-au răspuns scurt : „Da și nu I“. Da este valabil dacă ne referim la planul fizic al apartamentelor. Pînă în prezent s-au terminat 1 068 apartamente, față de 1 044 cît era planificat. Nu, — cînd vorbim de planul valoric.

Despre ritmul de desfășurare a 
lucrărilor am cerut și părerea unor 
conducători de șantiere.Ing. MIRCEA ROMAȘCANU, șe
ful șantierului nr. 11 din microra- 
ionul 1 Tătărași : „Șantierul nostru n-a avut planificat în se- mestui I să dea locuințe în folosință. în schimb, pînă la sfîrșitul anului avem de predat aproape 600 de apartamente. Ele nu se găsesc însă într-un stadiu avansat, ci sînt în urma termenelor stabilite în grafice. Aceasta deoarece beneficiarul a întîrziat mai bine de o lună și jumătate eliberarea terenului pentru amplasamente“.
GALAȚI: De ce rezultate diferite?

Iată-ne la Țiglina. tn acest car
tier gălățean, întreprinderea de 
construcții orășenești a Ministeru
lui Industriei Construcțiilor înalță 
26 de blocuri cu 1 897 apartamente. 
Lucrările sînt într-un stadiu avan
sat. Opt blocuri cu 390 de aparta
mente au fost predate înainte de 
termen, cîștigîndu-se în total a- 
proape 200 de zile. La alte 857 de 
apartamente se execută ultimele 
finisaje. Pe șantier au fost constru
ite drumuri de acces care permit 

mașina orizontală de frezat și alezat, 
mașini-agregat speciale, de concepție 
proprie, destinate automatizării proce
selor tehnologice în sectoarele fa
bricației de autocamioane, tractoare, 
mașini agricole etc.

Unul dintre oamenii tehnicii, Cîrțu 
Nicolae Dragoș, inginer proiectant 
principal, spune:

— Congresul al IX-lea al partidu
lui a deschis un larg cîmp de acti
vitate specialiștilor din domeniul 
muncii de concepție. Avem o indus
trie diversă, bine dotată, care se re- 
utilează din mers, în acord deplin cu 
tehnica cea mai modernă. De aici și 
sarcinile noastre de răspundere, ca 
oameni care lucrăm într-o principală 
uzină constructoare de mașini. Ne 
străduim să realizăm numai mașini la 
înalt nivel tehnic.

...Două întreprinderi din același 
sector industrial al Capitalei. Profi
lul lor de producție e diferit: una 
fabrică țevi, alta mașini unelte și a- 
gregafe. Dar preocupările acestor 
două colective sînt aceleași, efortu
rile sînt canalizate, de asemenea, în 
aceeași direcție: realizarea integrală 
a planului pe 1965 și a angajamente
lor luate în întrecerea socialistă.

Acum se pun bazele 
recoltei viitoare 
de griu

(Urmare din pag. I-a)
Ce măsuri au luat consiliile 
agricole pentru ca îngrașă- 
mintele existente să fie folo
site cu o eficiență cît mai 
mare ?Noi am recomandat unităților, să aplice doze moderate de îngrășăminte. în aceste condiții se obține sporul cel mai mare de producție la un kg de îngrășămînt substanță .activă, deoarece se pot fertiliza suprafețe mai mari.Soiurile de grîu ICA-457-B, Be- zostaia, Scorospelka și Triumph își pun în evidență mai bine capacitatea de producție numai în condițiile unui agrofond superior. Iată de ce, s-a recomandat ca îngră- șămintele să fie administrate, în primul rînd, Ia aceste soiuri intensive. în condițiile regiunii București, este indicat ca administrarea îngrășămintelor azotoase să se facă în două etape și anume : la arătura de bază și primăvara de timpuriu. Acolo unde îngrășămin- tele chimice au fost administrate după indicațiile date de specialiști, producțiile obținute au fost cu mult mai mari decît acolo unde s-au dat la voia întîmplării. Astfel, cooperatorii din comuna Mînăstirea. raionul Oltenița, au fertilizat anul trecut cu îngrășăminte chimice o suprafață de 820 ha și au obținut cîte 2 700 kg grîu la ha. Este o producție bună și cooperatorii de aici merită toată lauda. Dar ei au făcut mai multe încercări. Pe o suprafață de 90 ha au dat cîte 100 kg azotat și 160 kg de superfosfat la hectar și au recoltat cu aproape 500 kg mai mult 

spus : „Circa o lună de zile nu am fost aprovizionați cu fîșii din beton precomprimat. întreprinderea de prefabricate din Turda ne-a creat mari greutăți în această privință. Deseori ne lipsește și oțel beton sau alte materiale".
n u !

Ing. ALEXANDRU LUPAN, șe
ful șantierului nr. 12 din micro- 
raionul 5 Socola-Nicolina : „Datorită calității necorespunzătoare a unor lucrări conduse de maiștrii Gheorghe Beșleagă. Alexandru Ignat, Ion Stanciu, construcția blocurilor A 3, D 2 și altele nu s-a desfășurat conform graficelor. S-a pierdut mult timp cu remedieri și refaceri de lucrări".

In ziua raidului, la blocurile din 
microraionul 5 Socola-Nicolina se 
lucra din plin. Aici erau mobiliza
te numeroase forțe pentru a termi
na fațada în vederea recepționă- rii unui nou bloc. Nici nu mai 
încăpeau pe schele muncitorii. Ei 
se și întrebau : aceasta-i oare or
ganizare 7 Alți constructori refă
ceau lucrările necorespunzătoare. 
Din partea conducerii șantierului 
și a grupului nr. 1 Iași există un 
slab control asupra activității bri
găzilor. Deși se vorbește mult de 
predarea și recepția lucrărilor pe 
faze, practic nu se face aproape 
nimic. De asemenea, diriginții de 
șantiere nu intervin prompt în în
lăturarea deficiențelor existente 
îndeosebi în domeniul calității.

o aprovizionare ritmică a locu
rilor de muncă. S-au amenajat 
magazii pentru scule, materiale. Din constatările făcute cu prilejul raidului se desprinde clar necesitatea ca pe fiecare șantier să fie luate masuri eficiente pentru grăbirea ritmului de execuție a lucrărilor, să se exercite un control sistematic și exigent din partea organelor locale de partid și de stat asupra respectării termenelor de dare în folosință a locuințelor planificate pe acest an. Există toate condițiile ca sarcinile de plan pe 1965 să fie îndeplinite în întregime, ca construcțiile de locuințe prevăzute pentru primul an al viitorului cincinal să fie pregătite exemplar.

grîu decît media pe întreaga suprafață cultivată cu grîu. Pe unele suprafețe, deși au administrat cantități mai mari de îngrășăminte, sporul de producție nu a fost corespunzător. Acest lucru dovedește că trebuie să se acorde o a- tenție deosebită felului cum se administrează îngrășămintele în funcție de starea solului și de soiul de grîu ce se cultivă.
Pregătirea corespunzătoare a 

terenului și îndeosebi executa
rea într-un ritm cît mai rapid 
a arăturilor de vară îndată 
după eliberarea terenului are 
un rol hotărîtor pentru mări
rea producției de grîu. Ce au 
arătat discuțiile în această pri
vință?Țlnînd seama că tn regiunea București există o mare varietate de tipuri de sol (de la cernoziomul clocolatiu foarte fertil, pînă la solurile în diferite stadii de podzo- lire, cu o fertilitate scăzută), s-a indicat ca lucrările de bază să se execute diferențiat, de la unitate la unitate și de la tarla la tarla. Pentru a stabili metodele cele mal bune de pregătire a terenurilor pentru însămînțare, s-au organizat demonstrații practice. în acest fel, recomandările făcute de cercetătorii de la Fundulea au fost mai bine însușite de către participanți. Principalul obiectiv urmărit este pregătirea în cele mai bune condiții a patului germinativ, ceea ce va permite executarea unor însămîn- țări de calitate. Pînă acum s-au executat arături pe aproape 43 la sută din suprafața de pe care s-au strîns cerealele păioase.

In ansamblul măsurilor ce se 
iau pentru mărirea producției 
de grîu, un mare rol îl are fo
losirea semințelor din soiurile 
cele mai productive. Ce se în
treprinde în regiune în acest 
sens ?Dacă în legătură cu numărul soiurilor raionate în regiune nu se poate spune prea mult față de anii anteriori, în schimb, în ce privește structura lor, proporția ce trebuie să o ocupe, în consfătuirile amintite s-au purtat discuții vii, s-au tras concluzii prețioase. A- cestea au determinat consiliile a- gricole, pe specialiști, să stabilească, pentru anul viitor, mărirea suprafeței cultivate cu soiurile Bezostaia, Scorospelka și Triumph și micșorarea corespunzătoare a celei însămînțate cu soiul nr. 301 — soi extensiv, plafonat în ceea ce privește producția. Din discuțiile purtate în consfătuirile organizate de către consiliile agricole a reieșit că practica de a se cultiva un singur soi de grîu nu este corespunzătoare. De aceeau recomandăm ca flecare unitate să cultive două-trei soiuri.în prezent, activitatea consiliilor agricole, a specialiștilor din cooperativele de producție și a stațiunilor de mașini și tractoare este concentrată spre aplicarea în fiecare unitate a concluziilor și recomandărilor reieșite din consfătuirile specialiștilor.

Mașinile și utilajele sînt dirijate 
operativ de la un punct de lucru 
la altul. Săparea fundațiilor, tur
narea betoanelor și alte lucrări 
se execută curent în două schim
buri. Iată doar cîteva măsuri care 
au contribuit la obținerea succe
selor amintite mai sus.

La cîteva sute de metri de 
Țiglina se află în construcție mi
croraionul Mazepa, unde lucrează 
grupul de șantiere nr. 1 al Trustu
lui regional de construcții. Ingine
rul NICOLAE CALISTRU, șeful 
șantierului, ne informează : „Avem de construit anul acesta 954 de a- partamente. din care numai 180 au fost predate. în prezent, un număr de 414 apartamente se află în diferite stadii de execuție“.Pe șantier, aflăm de la construc
tori că trei blocuri cu 360 aparta
mente. care au termen de predare 
la 31 decembrie, nu au fost încă 
atacate. Motivul ? Nu sînt asigura
te amplasamentele. Tovarășul VASILE ȚIGĂNUȘ, vicepreședinte al 
sfatului popular orășenesc, afirmă 
ori de cîte ori este întrebat că se 
fac eforturi serioase pentru asigu
rarea condițiilor necesare începerii 
lucrărilor la noi blocuri. Graficele 
întocmite pentru eliberarea ampla
samentelor nu se respectă totuși, 
măsurile rămînînd... pe hîrtie.

Și încă o problemă. Chiar și la 
blocurile terminate treaba nu este 
dusă pînă la capăt. Alimentarea cu 
apă și energie electrică, lucrările 
de canalizare sînt executate provi
zoriu. In loc să ia măsuri operati
ve pentru desfășurarea într-un ritm 
susținut a lucrărilor, comitetul 
executiv al sfatului popular orășe
nesc este dispus să discute la 
nesfîrșit, să găsească tot felul de 
justificări pentru propriile lipsuri.

DE PRETUTINDENI
RAPORT DUPĂ EXPLOZIA 

DE LA BAZA DE RACHETE 
SEARCYCasa Albă a dat publicității raportul preliminar cu privire la rezultatele anchetei efectuate la Searcy. Aici 53 de persoane au murit în incendiul declanșat luni în timpul lucrărilor de modernizare a unui amplasament subteran de lansare a rachetelor intercontinentale „Titan-2". în raport se subliniază că majoritatea victimelor catastrofei au murit asfixiate.

Se scot victimele
DOAMNA LANE ■= 

DOMNUL JUDECĂTORPentru prima oară în istoria Angliei, o femeie a fost numită judecător la înalta Curte de Justiție. Este* vorba de d-na Elisabeth Lane, în vîrstă de 60 de ani. în exercițiul funcțiilor sale, d-na Lane va fi cunoscută ca „domnul judecător Lane". Lordul cancelar, ministru al justiției și președinte al Camerei Lorzilor, a tinut să precizeze, în legătură cu aceasta, că nu a existat vreun precedent pentru titlul de „doamna judecător" și că nu ar vrea să creeze un astfel de titlu, în schimb „domnul judecător" va avea titlul de cavaler pe care i-1 conferă tradiția.
INVAZIA ROZĂTOARELORRabbit Island (Insula Iepurilor) și Citadel Island (Insula Cetățuii) situate în largul coastei de sud a Australiei sînt amenințate să dispară din cauza iepurilor. Aceste rozătoare au distrus întreaga vegetație iar acum eroziunea atacă puternio solul insulelor. O situație identică există in insula Macguarie care se află la 1 500 km spre sud- est de Melbourne. Și aici, iepurii au devorat întreaga vegetație, din care cauză a dispărut stratul de pămînt arabil pînă la stîncă. Culmea este că Ia început pe aceste insule nu existau iepuri. Autoritățile le-au populat cu aceste rozătoare tocmai pentru a asigura hrana naufragiaților.

Jacqueline Poiquet, geologă din Grenoble (Franța), a bătut recordul feminin de coborire în subteran. O vedeți în fotografie Ia 952 metri adîncime
RĂMĂȘIȚE ETRUSCEîn localitatea Olivetelio, (I- talia), s-a făcut o descoperire arheologică de o valoare deosebită. In timp ce se făceau săpăturile pentru fundațiile unei clădiri, la adîncimea de 5 metri s-a găsit un mormînt etrusc intact despre care se crede că face parte dintr-o necropolă care se întindea pe o suprafață de mai multe sute de metri. Tn mormînt se aflau mai multe obiecte de bronz și de aur și două amfore. Intr-un vas de bronz s-au găsit două ouă intacte.

Turnul Qutab Minar din apropiere de Delhi (India) este considerat rivalul indian al tumulul înclinat de la Pisa. înălțimea lui este de 238 picioare



ATE NA

de guvern
13. — CorespondentulC. Alexandroaie, trans- După întrevederea de joiATENA Agerpres, mite : _seara între regele Constantin și liderul Uniunii de centru, Papan- dreu, eventualitatea formării unui nou guvern sub președinția acestuia din urmă pare exclusă. Cea mai probabilă soluție în momentul de față este, după părerea cotidienelor ateniene, un guvern pe care ar încerca să-1 formeze fostul ministru de astfel de prezinte pentru a tură, pe care l-ar obține dacă partidele de dreapta E.R.E. și progresist, precum și grupările de depu- tați ai Uniunii de centru conduse de Novas și Stephanopoulos, l-ar sprijini. Dar pe lîngă incertitudinea care se menține în legătură cu dispoziția grupărilor disidente din Uniunea de centru de a vota pentru o asemenea alternativă, se face acum simțită și o anumită îm-

interne, Tsirimokos. Un guvern ar urma să se în fața Parlamentului cere un vot de investi-

potrivire în rîndul deputaților E.R.E. față de un eventual guvern Tsirimokos. Fracțiunea parlamentară a partidului E.R.E. a ținut vineri o reuniune în cadrul căreia, după cum relevă agențiile de presă, unii deputați nu s-au arătat dispuși să voteze pentru Tsirimokos. Totuși, se anunță că fracțiunea parlamentară a E.R.E. i-a dat liderului ei, Canelopoulos, mandat de a proceda cum va crede de cuviință în tratativele care se duc între diferitele grupări politice. Canelopoulos a fost primit vineri seara de rege, căruia i-a comunicat poziția partidului său.Poziția majorității deputaților Uniunii de centru și a tuturor deputaților partidului E.D.A. a rămas neschimbată : guvern Papan- dreu sau alegeri în decurs de 45 de zile.Situația din țară continuă să ră- mînă încordată. Vineri au avut loc noi demonstrații în sprijinul respectării normelor constituționale.

UN ARTICOL VIU COMENTAT

Statul major 
american

Presiuni asupra 
tînăruiui stat 
Singapore

ZIUA INDEPENDENTEI PAKISTANULUI

Disidenți sudanezi
înarmați de ChombeKHARTUM 13 (Agerpres). — Potrivit hotărîrii adoptate recent , de guvernul sudanez, forțele armate trimise în regiunile meridionale ale țării continuă campania de de-■ ipistare și arestare a elementelor disidente. Ultimele rapoarte sosite din Sudanul meridional atestă că■ fjn luptele angajate în jurul unor ' localități au fost înregistrate pierderi atît în rîndul sudiștilor cît și i.în cel al trupelor guvernului de la Khartum. Din surse guvernamen-i /tale se indică că elementele sudis- ,te disidente posedă arme furnizate de autoritățile congoleze de la ' Leopoldville. Unul din membrii 1 Consiliului Suprem al țării a declarat că, în ultima lună, Chombe ,a trimis elementelor disidente su- ' diste aproximativ 100 de puști moderne, precum și o importantă cantitate de muniții.

studiază eventualitatea
ieșirii Franței din N.A.T.O ■

în ultimul său număr, săptămânalul „U. S. News and World 
Report" asigură, fără a cita sursele, că autoritățile militare americane studiază actualmente măsurile ce trebuie luate pentru eventualitatea că generalul de Gaulle ar hotărî ca Franța să părăsească N.A.T.O. Potrivit publicației americane, este de prevăzut o remaniere a întregului comandament și a implantării N.A.T.O. în Europa.„în iapt — scrie publicația — Europa occidentală ar îi tăiată în două dacă Franța ar ieși din N.A.T.O. ; pe noile hărți, flancul nordic al N.A.T.O. ar cuprinde Marea Britanie, Germania occidentală, Olanda, Belgia, Luxemburgul, Danemarca și Nor

vegia. Flancul sudic ar cuprinde Portugalia, Italia, Grecia și Turcia. Nu ar exista o «punte» între acestea două".Italia de nord, ca urmare a «defecțiunii franceze» și a neutralității Elveției și Austriei, nu ar mai putea fi folosită pentru stocarea rezervelor de materiale ale forțelor N.A.T.O. și forțelor nucleare americane, care ar trebui transportate în Marea Britanie".
„Cercurile militare americane au 

dezmințit implicațiile acestui arti
col — scrie ziarul „Le Monde“ — 
remarcînd însă că este evident că 
refuzul Franței de a participa la 
unele activități ale N.A.T.O. obli
gă la pregătirea mai multor studii 
de stat major...".

KUALA LUMPUR 13 (Agerpres). — îngrijorat de tendințele exprimate la Singapore ca acest stat să întrețină relații bune cu toate țările, primul ministru malayez, Tungku Abdul Rahman a făcut vineri o declarație care conține amenințări Ia adresa Singapo- relui independent. „Malayezia nu va permite ca Singapore să albe relații diplomatice sau comerciale cu Indonezia“, a spus Tungku Abdul Rahman. Ceva mai mult, el a preconizat sancțiuni împotriva statului vecin, în cazul cînd guvernul acestuia va hotărî să stabilească relații „inconvenabile federației“ anunțînd printre altele că „Malaya va înceta să furnizeze Singaporelui apă potabilă“.
DELEGAȚIA»

GUVERNAMENTALĂ ROMÂNA
A PĂRĂSIT PEKINUL

LA DUC CO, CAN THO Șl ÎN ALTE LOCURI

ATACURI ALE FORȚELOR

PATRIOTICE SUD-VIETNAMEZE
SAIGON 13 (Agerpres). — în jurul localității Can Tho, la 140 km 

sud de Saigon, s-a desfășurat cea mai puternică luptă din ultimele 24 
de ore între forțele Frontului național de eliberare și trupe guverna
mentale și americane. Trei batalioane saigoneze au înaintat spre po
zițiile patrioților, în timp ce în spatele lor a fost parașutat din elicop
tere un alt batalion guvernamental.„Timp de 16 ore, scria agenția France Presse, pe cîmpurile de orez inundate cele două părți au angajat o luptă epuizantă. Se consideră că printre victimele acestei lupte se află și „consilieri“ americani. Deși avioanele armatei de la Saigon și cele americane au efectuat 38 de raiduri împotriva pozițiilor

deținute de patrioți, aceștia nu au putut fi dizlocați de pe amplasamentele lor.

O FATA AMERICANĂ 
DE-A CURMEZIȘUL ȘINELOR 

DE TREN

Pe scena politică latino-americană

SAIGON 13 (Agerpres). — în ciuda faptului că în cursul zilei de joi au sosit noi întăriri americane în regiunea bazei de la Duc Co, forțele patriotice au continuat, în noaptea de joi spre vineri, să hăr- țuiască posturile militare guvernamentale și americane din această regiune, ținîndu-le sub focul mor- tierelor.• Conferința internațională pentru interzicerea armelor atomice și nucleare și-a încheiat lucrările la Tokio. A fost adoptată o declara-
• S. DOMINGO: 
Guvernul con-« 
stltuționalist a 
cerut convoca
rea Consiliului 
de Securitate • 
BOLIVIA și 
PERU : Ciocniri 
armate • MON
TEVIDEO: Con
gresul popular
• CHILE : Se 
studiază posi
bilitatea lărgii 
rli relațiilor co

merciale

In țâri din America Latină unde la putere se află dic
taturi singeroase. Pe mîrțoage scrie : „Llbertad" 

șl „Democracla"...
(Din publicația mexicană „SIEMPRE“)

TELEGRAMA N-A AJUNS LA DESTINAȚIESoția locotenentului american Robert Fuellhart a născut vineri dimineața o fetiță. S-a hotărît ca tatăl copilului, aflat în Vietnamul de sud, să fie anunțat telegrafic. Dar, în timp ce se alcătuia telegrama, guvernul anunța „îndurerata familie“ că „locotenentul Fuellhart Robert din batalionul patru de parașutiști A FOST UCIS în luptele din Delta Mekong“.
s-a anunțat căDin New York ministrul de externe al guvernului constituționalist dominican a adresat o telegramă secretarului general al O.N.U., în care cere convocarea de urgență a Consiliului de Securitate, în scopul de a zădărnici încercările Organizației Statelor Americane de a impune o soluție politică crizei dominicane fără cordul guvernului list. a-constituționa-

★în Peru și Bolivia noi ciocniri armate guvernamentale și partizani. Pe a- cest fundal, autoritățile din cele două țări au intensificat măsurile represive împotriva elementelor progresiste. Potrivit relatărilor ziarului „Jornada“, mai multe personalități boliviene, printre care colonelul Amado Prudencio, comandantul forțelor de siguranță, s-au întîlnit în orașul Puno (Peru) cu reprezentanți ai poliției peruviene. Ziarul arată că în cursul convorbirilor au fost examinate planuri de colaborare între forțele polițienești dintre cele două țări împotriva partizanilor peruvieni și bolivieni.
★Din inițiativa celor mai mari organizații sindicale din Uruguay, vineri s-a deschis la Montevideo ,Congresul popular“, în viața

se semnalează între trupele

eveniment poporului» remarcabilUruguayan. La congres participă 1 200 de delegați din 400 de organizații, reprezentînd peste 800 000 de membri, adică aproximativ o treime din întreaga populație a țării. Congresul „va lua în discuție actuala criză din țară și va elabora un program de acțiune“. Pe ordinea de zi sînt incluse de asemenea, problema reformei agrare, naționalizarea comerțului exterior și a băncilor, precum și comasarea cooperativelor.
★într-un interviu acordat revistei americane „Vision“, președintele

statului Chile, Eduardo Frei, se pronunță împotriva creării unei forțe militare inter-americane pe continentul latino-american. America Latină, a declarat el, are nevoie de soluții politice și nu de polițiști. El a-adăugat că scopul unor astfel de forțe este de a înăbuși mișcările populare și de a pregăti intervenția în țările Americii Latine sub diferite pretexte. Frei a menționat, de asemenea, că Chile intenționează să-și lărgească comerțul cu toate țările, văzînd în a- ceasta un mijloc de progres și un factor de pace.

ție în care se arată că principala sarcină care stă în fața mișcării internaționale pentru pace lupta împotriva războiului Vietnam. Declarația condamnă cuhotărîre agresiunea americană împotriva poporului din Vietnam și cheamă popoarele la acțiuni mai hotărîte în lupta pentru stăvilirea acestui război și interzicerea armei nucleare.SEUL 13 (Agerpres). — Adunarea Națională a Coreei de sud, întrunită vineri în sesiune specială, a aprobat planul guvernului privind dislocarea a 15 000 militari sud-coreeni în Vietnamul de sud.
special pentru ajutorarea victimelor discriminării și represiunilor ca urmare a politicii de apartheid duse de guvernul sud-african.Guvernul Verwoerd se așteaptă la înrăutățirea situației Republicii Sud-Africane pe plan internațional, precum și la complicații interne. Aceste îngrijorări și-au găsit ecoul într-o cuvîntare a ministrului justiției sud-african, Vorster. El a fost nevoit să recunoască că în curînd „campania de defăimare a Republicii Sud-Africane va atinge un punct maxim".

Greva funcționarilor poștali din Canada — prima din ultimii 40 de ani — s-a încheiat. Revendicările au fost acceptate. în fotografie : în timpul grevei, la oficiul poștal din Montreal
NEW YORK. Comitetul special al O.N.U. cu privire la apartheid a făcut cunoscută recomandarea ca Adunarea Generală a O.N.U. să ia în considerare instituirea unui fond

BAGDAD. Organizația țărilor exportatoare de petrol (O.P.E.C.) va cere în curînd admiterea sa la conferința O.N.U. pentru comerț și dezvoltare. Inițiativa a fost luată de Irak, dar toate-celelalte membre ale O.P.E.C. au făcut cunoscut că ele sînt de acord și vor sprijini această măsură.TEL AVIV. O mare demonstrație de protest împotriva sosirii în Iz- rael a primului ambasador al R.F. Germane, Rolf Pauls, fost ofițer al ■ Wermachtului, a avut loc la Tel Aviv. Demonstranții au parcurs principalele străzi ale orașului pur- tînd pancarte pe care erau înscrise numele lagărelor naziste de exterminare.

Pe străzile orașului Caracl Foto : Gh. Vlnțilă

Imaginea de mai jos — transmisă 
de o agenție americană — a fost 
prinsă ieri, 13 august 1965. fn gara 
Berkeley. In California (S.U.A.).

Nu-i așa că totul — demonstran
ții, șinele de cale ferată, polițiștii, 
fata care parcă Încearcă să oprească 
trenul cu trupul ei — nu-i așa că 
totul vă aduce aminte de ceva ? 
Acum 11, poate acum 12 ani — gru
puri de demonstranți, niște șine de 
cale ferată, niște polițiști, o fată 
care încerca să oprească un tren cu 
trupul ei. Se numea Raymonde Dien- 
ne. Pe atunci, in Vietnam se purta 
un război colonialist, crud și nedrept 
Împotriva unui popor eroic și setos 
de libertate. Gestul tinerei fete așe
zate in fața unui tren cu trupe, a 
devenit atunci simbolul unui popor 
întreg care spunea : „Nu trimiteți 
soldați să omoare și să moară in 
Vietnam".

Există oameni care au talentul de 
a nu Învăța nimic din lecțiile isto
riei. N-au trecut chiar foarte mulți 
ani de cind Raymonde Dienne cerea 
să fie oprite trenurile care duceau 
soldați spre Dien Bien-Fu... Acum 
citeva zile o înaltă personalitate 
franceză declara : „Franța a comis 
greșeli In Indochina“. O tînără fran
țuzoaică știa asta in urmă cu 12 
ani !

In gara Berkeley din California, 
o fată americană încearcă azi din 
nou să oprească un 
Îndreptate spre 
Vietnam. Nu-i cu
noaștem numele. 
Dar tinăra ameri
cană exprimă și ea 
opoziția unor pă
turi din zi In zi mai 
largi de americani 
față de agresiunea 
din Vietnam. S-ar 
putea ca Dien 
Bien-Fu să se nu
mească 
dată Duc 
Da Nang, 
ku. Ctți
mericani ar fi scutiți de groază, sin
ge și moarte dacă 
trenurile nu i-ar 
duce spre locurile 
de îmbarcare spre 
Vietnam. E trist să 
mori pentru o „gre
șeală" care va ii 
recunoscută după...

PEKIN 13. — Trimisul special Agerpres, Adrian Ionescu, transmite : La 13 august delegația guvernamentală română condusă de Bujor Almășan, care a făcut o vizită în R. P. Chineză cu prilejul deschiderii Expoziției economice a R. P. Române, a părăsit Pekinul, plecînd spre patrie. Delegația a fost condusă la aeroport de Cijan Lin-ciji, ministrul industriei cărbunelui a R. P. Chineze, Lin Hai-iun, ministru ad-interim al Ministerului Comerțului Exterior, Van Bin- nan, adjunct al ministrului afacerilor externe, și alte persoane oficiale. A’u fost prezenți Dumitru Gheorghiu, ambasadorul R. P. Române la Pekin, și membri ai ambasadei.

obține- pentru muncă

Astăzi, poporul pakistanez sărbătorește Ziua independenței. Acum 18 ani, la 14 august 1947, ca rezultat al dezmembrării „Imperiului indian britanic", Pakistanul a obținut independența cu statutul de dominion. Aproape un deceniu mai tîrziu, la 23 martie 1956, Pakistanul s-a proclamat republică.Anii care au trecut de la rea independenței au fost poporul pakistanez ani deîncordată pentru lichidarea grelei moșteniri coloniale, pentru propășirea economică și culturală a țării, în trecut dominau relațiile feudale în agricultură, iar industria lipsea cu desăvîrșire. Primul plan cincinal, intrat în vigoare în 1955, a pus bazele făuririi unei industrii proprii. Cel de-al doilea plan —■ încheiat anul trecut — a prevăzut investiții de 4,8 miliarde dolari, construirea mai multor o- biective industriale, în special hi

drocentrale. în prezent a înoej. aplicarea celui de-al 3-lea p! cincinal.între Republica Populară Romă« nă șl Republica Pakistan se dezvoltă relații prietenești. Anul trecut a fost încheiat un<acord comercial. Vizita din toamna trecută a delegației guvernamentale române, conduse de președintele Consiliului de Miniștri, Ion Gheorghe Maurer, în Pakistan, a adus o contribuție însemnată la dezvoltarea relațiilor reciproce. Cu acest prilej s-a hotărît stabilirea relațiilor diplomatice între cele două țări, cît și continuarea explorării de noi posibilități pentru a lărgi sfera de colaborare constructivă în domeniile economic și comercial.Cu prilejul Zilei independenței, poporul român transmite poporului j pakistanez cordiale felicitări și urări de prosperitate și pace. (

tren cti trupe
MĂ

astă 
sau 

Plei-

Concurenta aeronautică 
interoccidentală
Președintele Statelor Unite, John

son, a cerut joi Congresului ame-

de 
Co, 
sau
flăcăi a-

că 
ca 

a 
fi
se

DIN VIAȚA ECONOMICĂ INTERNAȚIONALĂ

Urmările uraganului 
din Chileîn urma puternicului uragan care s-a abătut asupra statului Chile și-au găsit moartea 37 persoane,

V

Vocea Laosului a făcut cunoscut

SCURTE ȘTIRI
BRAZZAVILLE. In Republica Congo 

— Brazzaville — au început vineri 
festivitățile care marchează cea de-a 
doua aniversare a evenimentelor din 
13—15 august 1963 care au dus la 
Înlăturarea regimului fostului preșe
dinte, Fulbert Youlou. In întreaga țară, 
au fost arborate steagurile naționale. 
Ziua de 13 august a fost decretată cu 
acest prilej sărbătoare națională.

secretar de stat federal. Vialon este învinuit de a fi participat în timpul războiului la . asasinarea evreilor din regiunea Riga.

R.F.G. : Ridicarea taxei 
de scont datorită „presiu
nilor inflaționiste"

Banca federală a R.F.G. a anun
țat că a hotărît să ridice taxa de 
scont de la 3,5 la sută la 4 la sută. 
Această măsură va intra în vigoare 
de la 13 august. în același timp, 
banca a anunjat că va lua o serie 
de măsuri privind restrîngerea cre
ditului. în declarația dată publici
tății de Banca federală se arată 
sporirea taxei de scont va avea, 
primă consecință, o descurajare 
împrumuturilor, reducînd în felul 
cesfa presiunile inflaționiste care 
fac fof mai mult simțite în econo
mia vesf-germană.

rican să aprobe suma de 140 mi
lioane dolari ce va fi folosită pen
tru construirea unui avion de trans
port Supersonic. Agenția Reuter 
precizează că această hotărîre a 
Casei Albe este o urmare directă 
a concurenței tacite ce se duce în 
domeniul aviației civile între Statele 
Unite pe de o parte și Anglia și 
Franța pe de altă parte. După cum 
se știe, cele două guverne europe
ne colaborează în vederea construi
rii unui avion de transport pentru 
mărfuri și pasageri pe baza proiec
tului „Concorde”.

NOTE

nenorocoase
• „Japonia poate învinge recesiu

nea actuală dacă vor fi unife e- 
forturile pentru a remedia slăbiciu
nile economiei naționale", se spune 
în „Cartea albă” dată publicității 
de guvernul japonez.

încetarea din viață a Iul 
William GallacherLONDRA. A încetat din viață, în vîrstă de 83 de ani, William Gallacher, activist de frunte al Partidului Comunist din Marea Britanie.

La Los Angeles ciocniri 
intre negri și poliție

în cartierul Watts din orașul Los 
Angeles s-au produs ciocniri între po

liție și cîteva mii de manifestanți 
negri. Incidentele au fost declanșate 
de arestarea unui negru învinuit de 
„conduită necorespunzătoare“. In semn 
de protest împotriva acestei arestări, 
aproximativ 6 000 de negri au rupt 
cordoanele poliției. Aceasta a răspuns 
cu focuri de armă șl bombe lacrimo
gene. Se semnalează un mort și 20 de 
răniți.BONN. Tribunalul din Bonn a anunțat deschiderea unei anchete judiciare asupra activității din timpul celui de-al doilea război mondial a lui Friedrich Karl Vialon,

iar numărul sinistraților se ridică la aproximativ 15 000. Din zonele inundate au fost evacuate pînă acum 10 000 persoane.
TOKIO. Ieri a încetat din viață la 

Tokio, în vîrstă de 65 de ani, fostul 
prim-ministru al Japoniei, Hayato 
Ikeda.

BRAZZAVILLE: Măsuri de 
întărire a independenței 

economice
Sesiunea extraordinară a Adu

nării Naționale a Republicii Con
go (Brazzaville) și-a încheiat lu
crările. Deputății parlamentului 
congolez au adoptat o lege care 
prevede naționalizarea învățămîn- 
tului. Acesta va fi gratuit și 
fi înfăptuit numai în instituții 
stat. Deputății au aprobat, de 
semenea, o serie de legi care 
ca scop întărirea continuă a 
dependenței economice a țării.

XIENG-KUANG. Postul de radio
că, între 2 martie și 2 iunie, forțele Patet Lao au provocat în provin
cia Luang Prabang pierderi însemnate inamicului. Ele au ucis 80 de 
soldați inamici, au rănit 77 și au făcut 411 de prizonieri. Forțele pa
triotice, arăta postul de radio, au capturat importante cantități de 
arme de diferite tipuri și au reușit să doboare un avion american de 
tip „F-105“.

Influentul ziar englez „Times* 
ace următoarea constatare : 
Dezlipirea teritoriului Singapore 

din Federația Malayeză nu re
duce pur și simplu cele patru 
componente ale federației la trei. 
Despărțirea șl apariția Singapo
relui ca stat independent pune 
sub semnul întrebării întregul 
viitor al federației", (subi, noas
tră).

în felul acesta, s-ar putea ca 
și această „federație* să aibă 
soarta unor combinații similare. 
Ziarul „Le Monde”, făcînd o 
incursiune în istorie, recapifu- 
lînd care au fost aceste combi
nații, a publicat relatarea sub 
titlul „Federații nenorocoase". 
Nu este lipsită de interes această 
evocare.

Cel mai pregnant exemplu este 
al Federației Rhodesia-Nyassa- 
land. Creată în 1953, împotriva 
voinței marei majorități a popu
lației africane, ea a explodat zece 
ani mai tîrziu. Alt exemplu : fe
derația antileză (Indiile occiden
tale). înființată în 1958 prin re
unirea a zece colonii britanice, 
aceasta s-a desfăcut după patru 
ani de existență precară. Pe 
ruinele ei se încearcă a se în
cropi o altă federație, a... „Anti- 
lelor mici". Dar lucrurile merg 
greu. înfr-adevăr o telegramă de 
presă vestea chiar ieri că insula 
Barbados, cea mai importantă din 
„Antilele mici”, a cerut indepen
dența.

Tot în aceste zile, a fost înre
gistrat eșecul negocierilor ci >î- 
prezentanfii așa numitei F fe
ții a Arabiei de sud, întefnetjtă 
în 1958. Ea este acum serios a- 
menințafă de dezintegrare. Să 
mai amintim și de încercarea in
fructuoasă pentru Londra de a 
crea Federația Africii Orientale, 
cuprinzînd Kenya, Uganda, Tan- 
ganica și Zanzibar.

De ce această soartă neferici
tă ? Pentru că constituirea aces
tor federații este în contratimp 
cu mersul istoriei. Cu privire la 
motivele care au determinat 
crearea Federației Malayeze, în 
articolul citat din „Times” se 
spunea : „Hofărîrea de a consti
tui federația a fosf luată la Whi
tehall, în parte ca un gest de 
retragere imperială, în parte 
asemenea pentru a defini o ' .
a prezenței britanice în această 
regiune". Este un mod eufemistic 
de a exprima esența „federa
țiilor" și anume : permanentiza
rea privilegiilor coloniale într-o 
altă formă. Cu un singur cuvînt 
— neocolonialism.

Popoarele iubitoare de liber
tate descoperă conținutul real al 
mărfii, indiferent de ambalajul în 
care a învelit. De aci, zodia „ne
norocoasă" sub care apar și dis
par formațiile néocolonialiste, 
denumite „federații".

E. MIRONESCU
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